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Abstract 

   The purpose of this article was to examine how students learn French by 

integrating a multimode way of learning through literature, music, poetry, painting, 

reading, writing and IT in the classroom, in order to create understanding and 

motivation regarding the subject, but also a sense of cooperation and sensibility 

toward each one of the students 

Individual work. In the study of Victor Hugo’s novel Les Misérables as a tool for 

learning and deepen understanding about human values, the focus was laid on 

essentials questions such as the question of good and evil which is the major theme 

presented in the novel. 

The results showed that the students developed a vast interest in literature and 

human condition and made progress in French in both oral and written work but 

also acquired 

more  knowledge about the French history. 

 

Key notes: student, multimodality, literature, learning, essential questions. 
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Man behöver ytterst lite för att undervisa, men för att leda eleven till egen kunskap 

måste man kunna väldigt mycket. 

 L. Vygotskij 

 

Inledning 
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Mediering är ett övergripande begrepp för att täcka in funktionen hos de medier, 

såväl manuella som intellektuella och konstnärliga, som vi använder för att vara 

verksamma i världen, orientera oss och kommunicera med varandra. Med hjälp av 

olika medieringar blir vi varse vår omgivning och verkligheten omkring oss.  ( 

Marner & Örtegren 2003). Mediering innebär ju en förmedling mellan en person 

och verkligheten omkring henne. Hur kan skolpraktiken anpassa undervisningen så 

att den blir effektiv och motsvarar kraven i elevens livsvärld? 

 

Lev Vygotskij, (1896-1934), ser kunskapsutvecklingen i ett sociokulturellt 

perspektiv.  

(Vygotskij, 1997). Språket har en central roll i hans teorier och språket och tanken 

befinner sig i ett dialektiskt förhållande till varandra, där tänkandet utvecklas i 

samverkan med språkutvecklingen. Tänkandet är språkets byggsten. Vygotskij ser 

omgivningen och samspelet mellan människor som avgörande för individens 

utveckling. Kunskapsutvecklingen sker således inte isolerat utan mellan individer i 

samspel. Han menar att det behövs aktiva lärare, elever och en aktiv miljö. Miljön 

påverkar eleven och läraren har ett ansvar att organisera miljön. 

 I skolan utvecklas eleven från att använda vardagliga begrepp till att använda 

vetenskapliga begrepp. Kunskap om att risken att skolan de-kontextualiserar 

människan så att hon rycks bort och blir alienerad från livsvärlden, som är hennes 

upplevelsevärld, där de vardagliga begreppen utgör grunden, bör aktualiseras och 

diskuteras i den framtida skolpraktiken. Att ge elevens livsvärld större utrymme 

innebär dels en 

utställningslokal, en scen för dramatik, en sal för en konsert, en tidning gjord av 

elever och lärare. Men det behövs även mottagare. Vem bryr sig om vad eleven gör 

i skolan? 

Kan det från skolans håll skapas ett intresse, ett marknadsestetiskt intresse som 

karakteriseras av populärkulturen, för elevers estetiska lärprocesser? (Gråham, 

Persson & Thavenius, 2008) Av vikt är att få kunskap om det finns en naturlig bro 

mellan skolans estetik och marknadens. Estetiska lärprocesser i skolpraktiken 

innefattar även elevers produkter som bilder och skulpturer. Möjligheten att ordna 

elev vernissager, kunde inom skolpraktiken undersökas, för att ge elever möjlighet 

att få sälja sina produkter, liksom skolföreställningar.  
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Jag kommer i mitt arbete att ta fasta på ett eget projekt i ett medieneutralt och 

multimodalt perspektiv (Marner & Örtegren, 2003), där en estetisk aspekt kan 

tolkas in i ämnet franska. Det handlar om hur formen på undervisningen villkorar 

elevens deltagande i undervisningen. Jag ställer den skriftspråksbaserade 

monomodala tanken mot den multimodala. Elever och lärare är i 

klassrumssituationen aktörer, som representerar och kommunicerar i olika tecken-

världar och utifrån sina olika intressen. Eleven kan aldrig återge hela den värld 

hon/han vill berätta om, utan väljer ut olika aspekter som fungerar som symboler för 

den helhet hon/han vill beskriva. Eleven identifierar delar som utifrån sitt intresse 

bäst fungerar som symboler. ( Selander & Kress, 2010 )  

I boken Möten och medieringar som är en samling artiklar med sociokulturellt 

perspektiv, tar författarna Marner och Örtegren upp estetiska frågor i skolan. 

 

I estetiska läroprocesser är eleven medskapare an endast en behållare för 

obearbetad information. Läraren är en iscensättare av kunskaps situationer och 

handledare snarare än förmedlare av redan färdig kunskap. Kunskap finns i och 

genom olika medier och genrer snarare än endast genom skriftspråket och 

skolboken. 

( Marner & Örtegren, 2003, s. 134) 

 

Min ambition med detta projekt är att förena det konstnärliga och det pedagogiska. I 

detta pedagogiska projekt använder eleven olika medieringar vid studiet av Victor 

Hugos roman Les Misérables, medieringar som bild, drama, poesi, musik, 

högläsning, brevskrivning, film, dikt och IT. I en multimodalitet kan bild och språk 

smälta samman, 

t.ex. i elevernas bilder, där de tecknar en scen ur romanen som har påverkat dem. 

 

Eleverna i klassen studerar boken ur detta multimodala perspektiv för att få en 

växling mellan teori och praktik. Detta projekt ger exempel på hur vi, inom 

skolpraktiken kan problematisera och bearbeta olika tankar och känslor bl.a. om det 

goda och det onda, som är ett tema i Victor Hugos roman. Jag beskriver och 

analyserar projektet med romanen i fokus och diskuterar det i förhållande till 
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Vygotskijs tankar om elevens spontana och vetenskapliga begreppsutveckling. 

Samtidigt som elevens perspektiv är egocentriskt så är det också sociokulturellt och 

intersubjektivt. Eleven är som individ en del av en större helhet och skapare av 

mening, snarare än förverkligare av konventioner. 

 

Estetisk verksamhet är också i fokus i den senaste läroplanen för grundskolan Lp 

94: 

  

  I skolarbetet skall de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska 

aspekterna uppmärksammas. Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. 

De skall få pröva och utveckla olika utrycks-former och uppleva känslor och 

stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form 

ska vara inslag i skolans verksamhet.  

 

Vi har inom skolpraktiken stora möjligheter att se på skolämnen med nya ögon i det 

multikulturella och multimodala samhället vi lever i, se att människan kan skapa 

utanför språket och därmed komma ifrån den logocentriska inställningen att språket 

och endast språket är förmedlare av kunskap?  

 

Språk, musik, bild, drama och poesi är olika typer av medieringar, olika uttryckssätt 

för att skapa olika former av betydelser.  

 

Estetik ingår i designen av lärandeprocesser. Vi kan också tala om estetik som en 

aspekt av kunskapens multimodala gestaltning, vilket hjälper oss att förstå att olika 

uttryck s.a.s. bär på olika möjligheter av förståelse och inlevelse. 

( Lindstrand & Selander (red.), 2009, s.13) 

 

Det ena mediet behöver inte upphäva det andra utan kan verka tillsammans i en 

multimodalitet. Människans tillvaro, inte minst elevernas tillvaro, består av så 

många intryck, tecken och signaler d.v.s. den är multimodal i sin karaktär. Marner 

och Örtengren (2003) skriver om lärarlaget och multimodalitet. 
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Tillför vi multimodaliteten till dialogiciteten, genom att de i lärarlaget ingående 

lärarna luckrar upp gränserna mellan ämnena i sitt konkreta arbete, utan att för 

den skull göra avkall på sina ämnens kursplaner och uppnående mål, kan olika 

projekt genomföras vid en skola där olika ämnen och olika medieringar kan arbeta 

på sina egna villkor, men gemensamt. Lärarlagets relationer bör i ett sådant fall 

präglas av horisontell och dialogisk kommunikation. 

( Marner & Örtegren, 2003, s.57-58 ) 

 

Olika medieringar står i relation till människans livsvärld. Kunskap om det goda 

och det onda t.ex. finns redan i det vi ser och upplever utan att vi har formulerat det 

med hjälp av språket. Det finns exempel på projekt med multimodalitet och två av 

dem kommer att lyftas fram. 

 

Det första exemplet är Centralskolan i Teg som gav ut en tidning ” UME GLOKAL 

9.11” på årsdagen av 11 september-katastrofen, där skribenter, konstnärer, skolans 

lärare och elever deltog. Tidningen gick ut till alla hushåll i Umeå. Det var ett 

konstpedagogiskt projekt där bild-medie-foto lärare, elever, idéhistoriker, 

konstnärer, kritiker och poeter gav uttryck för sina tankar och känslor inför denna 

omskakande världshändelse, som innefattar terrorkrig. Detta som exempel på hur 

skolpraktiken kan problematisera och bearbeta världshändelser, som den 11 

september, via konsten som kunskapskälla. 

 

Det är också ett exempel på hur vardagliga och vetenskapliga begrepp kan 

sammanfalla, något som Vygotskij (1997) tar upp, att skillnaden mellan hur eleven 

och idéhistorikern uttrycker sig suddas ut, att utvecklingen av begrepp och 

betydelser har samma process och i detta fall ett gemensamt ämne; detta Guernica 

som 11 september representerar och som kostade livet på hundratalstals oskyldiga 

människor, bär vi alla med oss och det har fått konsekvenser för hela världen. 

 

Vygotskij tar som exempel studier i ett främmande språk, for att visa hur vardagliga 

och vetenskapliga begrepp sammanfaller och menar att det yttre och inre 

förhållandet i studiet av ett främmande språk och utvecklingen av vetenskapliga 
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begrepp sammanfaller på liknande sätt som utvecklingen av modersmålet och de 

vardagliga begreppen sammanfaller. 

 

Det andra exemplet på projekt med multimodalt perspektiv är Tankens trädgård i 

Skellefteå, där gymnasieelevernas dikter presenteras i en årlig utgiven antologi. 

Dessa dikter ligger sedan som grund till sceniska, musikaliska och visuella 

framställningar. Detta projekt finns beskrivet i E-boken: Erixon, (2003), Drömmen 

om den rena kommunikationen). 

Projektet som började som något frivilligt, ingår nu som en del av skolans 

verksamhet och diktprojektet ingår, förutom i svensk ämnet, också i musik, bild och 

media. ”Tankens Trädgård hade en stor entusiast som satte igång rörelsen, men han 

ville också vara säker på att det skulle bli en fortsättning. Gruppen skulle bestå av 

både lärare och skolledare. Projektet skulle vara en plattform för att bearbeta viktiga 

livsfrågor.  

 

... gymnasieelever skulle få möjlighet att med sina skolkamrater, lärare och en mer 

anonym publik, ärligt och oförställt kommunicera sin tankar och funderingar kring 

döden och livet och det som benämns meningen, d.v.s. ontologiska frågor. Det är 

mot bakgrund av dessa ambitioner som projektet kan ses som ett uttryck för 

drömmen om en ren kommunikation.  

( Erixon, s. 287 ) 

 

Den tematiska utvecklingen visar att temat kärleken dominerar i samtliga 

diktsamlingar och att majoriteten av publicerade dikter är skrivna av flickor. 

Projektet handlar också om att ge eleverna möjlighet att få skriva och uttrycka sig 

själva och få låta fantasin, känslor och tankar flöda fritt. Tankens trädgård är ett 

ämnesintegrerat temaarbete som aktualiserar livsfrågor i korta texter, där eleverna i 

diktskrivandet översätter det ogripbara, drömmen och själen. I dessa samlingar finns 

teman som ”Hopp i en mörk tid”, ”Livsmiljö”, ”Hårdvara-mjukvara”, ”En annan 

värld”, ”Dörr på glänt”, ”Livets motor” och ”Tonårstankar”.  
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Dessa två projekt belyser två forskningsperspektiv; det vertikala/hierarkiska och det 

horisontella medieringsbegreppet och visar på att kunskap finns i och genom olika 

medier och genrer.  

 

 

Det vertikala/hierarkiska och det horisontella medieringsbegreppet 

 Av alla de medier, eller tecken-världar som vi använder för att verka i världen och 

förhålla oss till varandra, är det tryckta ordet och det skriftliga språket fortfarande 

dominerande. I skolan används oftast ett vertikalt/hierarkiskt medieringsbegrepp, 

som innebär att fokus läggs på språket som kommunikativt medium.  (Marner & 

Örtegren, 2003 ).  

Det vertikala/hierarkiska medieringsbegreppet har dels den franske filosofen 

Descartes dualism mellan själ och tanke och dikotomin mellan kropp och 

medvetande som utgångspunkt och dels Jerome Bruners medieringstriad. 

Människans tre sätt att representera världen är, enligt Bruner, en aktiv, ikonisk och 

symbolisk (Bruner, 1967). Det är människans tre steg till utveckling. I det första 

steget som är en aktiv, handlar människan med ett minimum av reflektion och följer 

endast ett spår. Det ikoniska steget representerar en större del av världen, då detta 

steg även innefattar bilder. Slutligen är det symboliska steget, det steget där språket 

dominerar. 

Enligt författarna Marner & Örtegren (2003), bör en modern socio-kulturell teori 

snarare bygga på ett horisontellt medierings-begrepp, som innefattar olika typer av 

medieringar för att skapa olika utrycks-sätt, som förutom olika medieringar även 

innefattar icke verbal kunskap och därmed den tysta kunskapen.  

 

Man talar ibland om den s.k. stora berättelsen om människan, historien och 

utvecklingen som idag utmanas och som därför hamnar i en legitimitetskris.  

Att se skolan som vägen från det vardagliga till vetenskapliga begrepp, kan vara en 

sådan "stor berättelse.  

Marner (2005), s.2. 

  

Den stora berättelsen, som Marner talar om, ser inte elevens användande av 

vardagliga begrepp, som sen utvecklas till vetenskapliga begrepp, som det viktiga, 
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utan Marner vill, i likhet med Vygotskij, återställa förnimmelsen av livet. Den stora 

berättelsen om skolan, som Marner talar om, handlar om dessa 

två medieringsbegrepp. Den handlar om det vertikala/hierarkiska 

medieringsbegreppet, som är utvecklingen av de vetenskapliga begreppen och det 

horisontella medieringsbegreppet som innefattar utvecklingen av det vardagliga, det 

ursprungliga, det spontana hos eleven. Det senare kan också sägas vara elevens 

upplevelsevärld. Att återställa förnimmelsen av livet är att ge livsvärlden betydelse. 

I livsvärlden skapar människan betydelse genom att betrakta och uppleva den.  

 

Det horisontella medieringsbegreppet innefattar utvecklingen av det vardagliga, det 

ursprungliga, det spontana, som inbegriper olika medier, som samverkar för att 

uttrycka elevens upplevelsevärld. Det handlar om kommunicera med olika medier. 

Multimodalitet innebär också kommunikation med olika slags medier eller tecken 

för att tolka och förstå världen och kommunicera med varandra.  

 

En meningsfull värld skapas genom de sätt på vilket vi tilldelar något en mening. 

Föremål, gester, ord och symboler betyder inte något i sig. De får sin betydelse av 

det sociala sammanhang där de har skapats och där de används. 

( Selander & Kress, 2010, s.26 ) 

 

Författarna ger i boken exempel på ”skol-liknande” lärmiljöer i multimodalt 

perspektiv, där lärandet ses som en levande och nyskapande process av prövning 

och förståelse i ett socialt sammanhang. Ett exempel är kåkstaden i Fortaleza i 

nordöstra Brasilien, där utbildningen är informell men ändå organiserad. Varje 

lördag kommer en kyrklig hjälporganisation till den öppna platsen i staden och ger 

mat och undervisning. Läraren, som tidigare var en kriminell, försöker att hjälpa de 

unga att inte hamna i kriminalitet. Eleverna har gymnastik på den öppna platsen och 

lär sig räkna via Fiaspel. 

En annan lärmiljö är en Montessoriskola i Florianopolis i södra Brasilien, där det 

finns en läroplan och kursplan, mycket material att skapa med, datorer och 

läroböcker i undervisningen. 
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Multimodalitet tar sin utgångspunkt i de resurser av olika slag som finns till hands 

för att tolka världen och skapa mening. ( ibid. s. 26) 

 

Författarna tar ett annat exempel från en svensk skola med lärande i digital lärmiljö. 

Eleverna på gymnasieprogrammet Textildesign, får i uppgift att arbeta med tre 

städer, Florens, Paris och London och tre författare, Boccaccio, Villon och Chaucer, 

med frågan vad ar likt och olikt i deras diktning. Eleverna scrollar fram information 

på deras laptops och läraren ger dem arbetsuppgifter på Power Point. De söker 

information på websidan via bilder och text och går sen in i sina Word-dokument, 

läser och klipper och klistrar. De söker vidare på internet och inser t.ex. att de 

medeltida författarna, inte kände varandra men de kände till varandras verk. De 

arbetar två och två och interagerar med varandra och datorn. Deras förståelse av 

uppgiften utvecklas i interaktion med innehållet som kommer fram via den digitala 

läskursen. Här designar läraren ett arbetsområde med fria ramar och tar rollen som 

handledare. Här krävs inte bara kunskaper i litteratur, utan också digitalt kunnande, 

att kunna stötta eleverna och ge dem resurser, att utmana eleverna i diskussioner om 

litterära verk.  

 

Övergången från skriftbaserad informationsförmedling till en utpräglad multimodal 

informationshantering kan karakteriseras av skiftet från textsidan till bildskärmen. 

(ibid. s.30) 

 

Det digitala mediet kräver, enligt författarna, ett mycket aktivt och kritiskt 

förhållande till olika texter och lärarrollen kan förvandlas till en handledarroll, som 

hjälper eleven att kritiskt granska de olika texterna 

 

Det är inte längre självklart att text respektive skrivande idag syftar på samma 

slags aktivitet som för trettio år sen. 

( ibid. s. 30) 

 

Skrivandet i sig blir en multimodal form, där den enskilde individen kan klippa och 

klistra texter och bilder på dataskärmen. 
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Design för lärandet innebär att en ny lärmiljö med nya resurser för lärande skapas. 

Design för lärande i ett multimodalt perspektiv, kan röra sig allt från en penna och 

ett papper, ett spel och gymnastikövningar, till laptop, digital White board, 

filmkamera,  

Ipod, språklaboratorium men också musik, teckning och film, som integreras i 

undervisningen. 

 

Detta sätt att tänka ser också läraren som en ”designer” av undervisningen genom 

sin planering, sitt sätt att arrangera lektionerna, använda klassrummet och föreslå 

olika resurser, och genom de sätt på vilket han eller hon utvärderar arbetet. 

( ibid. s. 24) 

 

Ett exempel från läkarutbildningen visar på design för lärande. Författarna tar ett 

konkret exempel. På 1600-talet satt studenterna i Uppsala i den Anatomiska teatern, 

som en del av sin utbildning. I centrum var en ”scen” där aktiviteter planerades äga 

rum. Åskådarna satt sedan runt scenen som iakttagare. Platserna var så 

konstruerade, att alla skulle kunna se tydligt. Anatomiska teatrar uppfördes på olika 

håll i Europa på 1600-talet och medicinska experiment och dissektioner var 

offentliga skådespel. I dag deltar en blivande läkare i operationssalen, som en del av 

utbildningen, d.v.s. läkarstudenten är en aktiv, handlande person och det finns inga 

åskådare. Studenten medverkar konkret i skeendet och får lära sig vad som 

förväntas av honom/henne och lär sig att iaktta och förstå och samspela med läkare 

och sköterskor. Innan läkarstudenten gör något så samråder han/hon med teamet. 

Selander & Kress, 2010, menar att detta är ett exempel på multimodalitet, d.v.s. inte 

bara det skrivna ordet står i centrum, utan också aktiviteter och samspel med hjälp 

av handlingar, blickar. Gester, rumslig placering osv. ( ibid. s. 55 ) 

Skillnaden mellan dessa två exempel är att den andra lärsituationen är mer komplex 

och har med sociala relationer att göra. Där används också fler resurser. 

 

En lärobok förväntas inte längre innehålla all information ska bearbetas i skolan. Vi 

har nätsidor som kompletterande information och arbetsuppgifter och den digitala 

boken blir allt viktigare.  Ur ett designteoretiskt, multimodalt perspektiv har de 

grundläggande kommunikativa metoderna förändras.( ibid. s. 59) 
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Tyngdpunkten, som tidigare var lagd på det skrivna ordet har nu också förskjutits 

till en kombination emellan text och bild, i ett vidgat textbegrepp. Den digitala 

utvecklingen innebär också att eleven inte bara konsumerar information utan också 

producerar information och inte längre är beroende av det fysiska rummet för att 

inhämta kunskaper. 

 

Tidigare forskning 

Lindgen, (2006), Att skapa ordning for det estetiska i skolan framhåller olika 

diskurser för att berättiga den estetiska verksamheten i skolan. Diskurser som 

” balans och helhet”, för att balansera de teoretiska ämnena, ”kompensation”, för att 

kompensera elevens tillkortakommanden, ”fostran-diskursen” har som uppgift, 

enligt författaren, att stödja utvecklandet av en fri och självständig människa. 

Diskursen ”lustfylld aktivitet” betyder helt enkelt att ha roligt med eleverna. 

Lindgren beskriver i sin avhandling lärarens roll, både som vuxen, pedagog och 

konstnär och jag diskuterar och problematiserar läraridentiteten.  

 

På uppdrag av regeringen gjordes en utredning av Malmö Högskola om kultur och 

estetik i skolan. Gråhamn och Thavenius, (2003), Kultur och estetik i skolan menar 

att skolan måste vidga sina begrepp när det gäller kunskap, kultur och estetik och 

hålla samman begreppen och utveckla dem mot en bakgrund av kulturella 

förändringar i samhället. Begrepp som mångfald, yttrandefrihet, delaktighet och 

demokrati står i centrum för denna rapport. De för fram ett medieneutralt 

perspektiv, där en estetisk aspekt kan tolkas in i alla ämnen och menar på att det 

behövs ett nytt bildningsuppdrag för att skolan ska bli synlig som kulturell 

mötesplats för barn och ungdom.  

   

Enligt läroplanen Lp 94 ska läraren inte bara utgå ifrån den enskildes behov och 

förutsättningar utan också från elevens erfarenhet och tänkande.  

Utbildningsdepartementet 1994 års läroplan för de Frivilliga skolformerna Lp 94, s. 

12 under rubriken ” Riktlinjer”). 

 
Alerby & Elidottir (2009), Lärandets konst – betraktelser av estetiska dimensioner i 

lärandet, söker i deras arbete ge begreppet estetik innebörd och användning. I 
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betraktelsen Storyline och aktivt lärande-att stärka den estetiska upplevelsen av 

Maria Steingrimsdottir, universitetslektor i pedagogik vid Faculty of Education, 

Akureyri universitetet, Island, menar att lära är en process och en kommunikation 

och att eleven är aktiv och tar ansvar för sitt lärande, att ansvaret inte enbart är 

lärarens. I denna betraktelse berättas om storylinemetoden, som ett alternativ till en 

lärarstyrd undervisning och en ny undervisningsform. Det handlar om att använda 

olika arbetsmetoder för att aktivera eleven, arbetsmetoder som att lyssna, läsa, 

skriva, göra studiebesök, intervjua, använda referensmaterial, arbeta ensam, i par 

eller grupp och kan presentera sitt arbeta på olika sätt. Elever kan använda teckning, 

målning, musik, poesi och drama. Dessa arbetsmetoder påminner om mina egna 

ambitioner med projektet Les Misérables, ett aktivt lärande med estetisk prägel. Att 

finna information och kommunicera sina idéer på olika sätt och tänka kreativt. 

Storyline som betyder berättelsetråd, för samman olika ämnen under ett tema. 

Temat i storyline metoden kan vara Europas geografi, som i författarnas arbete eller 

fransk litteratur, som i projektet Les Misérables, 

 

Vygotskij (1997) talar i sin bok Pensée et language, om barnets språk- utveckling, 

om hur förhållandet mellan de vardagliga och de vetenskapliga begreppen 

sammanfaller. Han tar som exempel studier i ett främmande språk och menar att det 

yttre och inre förhållandet i studiet av ett främmande språk och utvecklingen av 

vetenskapliga begrepp sammanfaller, på liknande sätt som utvecklingen av 

modersmålet och de vardagliga begreppen sammanfaller. 

Att lära sig ett främmande språk vilar redan i kunskapen om modersmålet men 

följer ett annat utvecklingsspår än modersmålet. I det första fallet handlar det om en 

icke spontan ord- utveckling, där eleven lär sig att böja verb t.ex. i det senare fallet, 

vad beträffar modersmålet, handlar det om en spontan ord-utveckling, eleven böjer 

verben utan att reflektera. Modersmålet och studiet av ett främmande språk har så 

själva ord-utvecklingen som gemensam beröringspunkt. Därför menar Vygotskij att 

förhållandet mellan de vardagliga och de vetenskapliga begreppen sammanfaller 

och att skillnaderna suddas ut, att de har samma ursprungskälla: 
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... utvecklingen av spontana begrepp och vetenskapliga begrepp är i grunden bara 

en del eller en aspekt av ord-utvecklingen... från en psykologisk utgångspunkt är 

utvecklingen av begrepp och betydelsen av ord samma process... 

(Vygotskij, 1997, s. 296, min översättning) 

 

 

Fantasi och skapande är så människans grundläggande behov, en del av det dagliga 

livets aktiviteter, menar Vygotskij och det är inte bara förbehållet utvalda genier. 

Vygotskij ser människans utveckling från det sociala till det individuella medan 

Piaget (1896-1980) menar att den individuella utvecklingen föregår den sociala. 

Den egocentriska tanken, dvs den ursprungliga tanken inom människan, som Piaget 

framhåller, minskar  med åren. I motsats till Piaget hävdar Vygotskij att den 

egocentriska tanken inte minskar med åren, utan tvärtemot så utvecklas den, 

(Vygotskij, 1997). Där Piaget bara ser drömmerier, så menar Vygotskij att den 

egocentriska tanken har något fundamentalt över sig, som helt enkelt är barnets sätt 

att tänka realistiskt, denna tanke har med det inre språket att göra.  Här skulle jag 

också vilja lägga till det poetiska språket, som en del av det naturliga, ursprungliga 

språket.  

 Vygotskij talar i sin bok om barnets språkutveckling, om hur förhållandet mellan de  

vardagliga och de vetenskapliga begreppen sammanfaller och menar att den första 

funktionen som språket har är en global kommunikationsfunktion. Enligt Vygotskij 

är själva socialiseringen, förutsättningen för den intellektuella utvecklingen. Piaget 

däremot understryker skillnaden mellan de vardagliga och de vetenskapliga 

begreppen genom att framhålla den egocentriska tanken hos barnet. Han kallar den 

också för den autistiska tanken och menar att den inte har något med verkligheten 

att göra, att det är en drömd eller fantiserad verklighet, som inte etablerar några 

                                                
1  (...le développement des concepts tant spontanés que scientifiques n'est au fond qu'une 

partie ou un aspect du développement verbal...du point de vue psychologique le 

développement des concepts et celui des significations de mots sont un seul et même 

processus...)  
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sanningar men tillfredsställer önskningar, som förblir helt individuell och inte är 

kommunicerbar genom språket. 

 

 

Den är inte anpassad till en yttre verklighet utan skapar sig själv en värld av 

föreställning eller dröm; den försöker inte heller att etablera sanningar utan är 

nöjd med önskningar och den förblir huvudsakligen personlig utan att vara 

kommunicerbar via språket.  

(Vygotskij, 1997, p.73, min översättning) 
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Elle n’est pas adaptée à la réalité extérieure, mais se crée à elle-même une réalité  

d’imagination ou de rêve ; elle tend non pas à établir des vérités, mais à satisfaire des 

désirs, et elle reste strictement individuelle sans être communicable comme telle par le 

langage. 2 

 

En människas önskningar ar kommunicerbara både i ett verbalt och icke verbalt 

språk och anpassade både till en inre verklighet, som är den egocentriska tanken och 

 till en yttre verklighet, där vardagliga och vetenskapliga begrepp sammanfaller. 

 
 
Att skapa ordning för det estetiska i skolan 
Språk, musik, bild, drama och poesi är olika typer av medieringar, olika uttryckssätt 

för att skapa olika former av betydelser. Det ena mediet behöver inte upphäva det 

andra utan kan verka tillsammans i en multimodalitet. Alla dessa medieringar står i 

relation till människans livsvärld. Kunskap om det goda och det onda t.ex. finns 

redan i det vi ser och upplever, utan att vi har formulerat det med hjälp av språket.  

Det centrala subjektet i konstlivet är ett enda, konstnärerna. Det centrala subjektet 

inom pedagogiken är två, läraren och eleven. Lindstrand & Selander (red.)2009 

s.111 

Lindgren beskriver i sin avhandling lärarens roll, både som vuxen, pedagog och 

konstnär. Läraridentiteten är en omfattande och komplex roll, som innefattar att 

både vara vuxen och mogen sin pedagogiska uppgift, i förhållande till eleven men 

också att själv vara konstnär, i bemärkelsen att våga vara avvikande, kreativ och 

speciell och inte vara rädd att bryta emot den traditionella läraridentiteten, som 

innebär att alltid veta bäst. Jag vet inte alltid bäst och jag vågar säga till mina elever 

                                                
2  
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att jag inte förstår det här eller inte kan det här i vissa situationer. Läraren som 

konstnär innebär att kunna inspirera och motivera eleven till lärandet och ny 

kunskapsinhämtning, vara kreativ och våga vara spontan.  

Marner (2006), kritiserar Lindgren i hennes konstruktion av lärarrollen och menar 

att omsorgsaspekten sätts före det didaktiska perspektivet i hennes uppställning och 

kritiserar Lindgren vidare för att hon menar att läraren betraktas mer som konstnär 

än som lärare, d.v.s. ämnesexpert.  

Läraridentiteten är ändå mycket mer komplex än Marner vill framhålla. Lindgren 

försöker i sin avhandling tala om detta genom de diverse intervjuer hon gör med 

skolledare och lärare. 

 

Lindgren ger läraren olika roller i olika intervjuer och summerar sen intervjuerna 

och förklarar rollerna. I en intervju ger hon ex på läraren som vuxen, i en annan som 

konstnär, som terapeut och som ämnesexpert. Som jag ser det är läraridentiteten alla 

dessa roller och jag skiftar ständigt mellan dessa roller, som tillsammans formar min 

läraridentitet. Det handlar således inte om att vara autentisk och insiktsfull som 

konstnär eller terapeut men i första hand som vuxen och pedagog, ja, att känna 

empati och kunna identifiera sig med den andres situation och känslor och att visa 

omsorg om varandra. 

 
   Läraren som omsorgsfull och terapeutisk pedagog har i första hand sin diskursiva  
hemvist i estetiskt lärande som kompensation utifrån barns behov.  
(Lindgren, 2006 s.126) 
 

Här framhåller Lindgren kompensationsaspekten i estetiska lärprocesser för barn 

med särskilda behov. För mig är estetiska lärprocesser att träna samarbete och att 

utveckla barn till fria individer. Det är inte förbehållet barn med särskilda behov 

utan för alla elever, genom att sjunga, måla och läsa dikter, som en naturlig del av 

pedagogiken.  

Med hjälp av olika typer av estetisk verksamhet antas eleverna närma sig normen 

för det normala. Det handlar om att elever ska få antingen mer eller mindre tid till 

estetisk verksamhet- som kompensation för brister utifrån specifika behov hos 

problembarnet eller barn i största allmänhet. (ibid.s.138) 
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Det handlar, som jag ser det om alla elevers sociala, mänskliga, psykologiska och 

emotionella behov och inte särskilda behov hos några problembarn, utan att 

utveckla alla elever att ha tilltro till sig själva, utan rädslor och krav och naturligtvis 

att tillåta sig att ha roligt. Som pedagog måste jag ha ett kritiskt och flexibelt 

tänkande och en kreativitet för att följa med i elevens utveckling.  

 

  
Eleverna, fyra pojkar och två flickor i åk sju och två pojkar och fyra flickor i åk åtta 

läser en förkortad version av Victor Hugos roman Les Misérables med fokus på 

livsvärldsperspektivet, där romanen ger kunskap om olika livsvärldar. Eleven får 

först en upplevelse av personernas handlande och karaktär i form av en tyst 

kunskap. Ett övergripande syfte är att undersöka hur eleverna lär sig fransk litteratur 

genom att integrera ett multimodalt lärande via litteratur, poesi, musik, teckning, 

läsning, skrivning och IT. Examensarbetets syfte är också att genom ett 

konstpedagogiskt projekt i ett multimodalt perspektiv, prova en ny pedagogisk 

undervisningsform eller rättare sagt, designa ett nytt sätt att undervisa och att lära. 

Forskningsfrågan är således: Hur kan ett multimodalt perspektiv med olika 

medieringar som dikt, sång, film, teckning, brevskrivning och IT, verka tillsammans 

i klassrummet, med fokus på livsvärlden?  

 

Syftet med det konstpedagogiska projektet for undervisningen är att den ska bli så 

intressant och variationsrik som möjligt, där eleverna känner sig motiverade och 

stimulerade av det gemensamma arbetet. Vad händer med elevernas 

uttrycksförmåga? Vad händer med elevernas självförtroende? Mitt projekt är ett 

försök att prova en ny pedagogisk undervisningsform i syfte att ge eleverna 

självförtroende så att de utvecklas både individuellt och kollektivt, intellektuellt och 

konstnärligt, att de olika medieringarna ska samverka och fördjupa studiet av Victor 

Hugos liv och verk med fokus på livsvärldsperspektivet i romanen, ja, att de ska lära 

för livet. 

 

Jag talar jag om för mina elever att jag nu håller på att fullfölja min uppsats och 

frågar om jag får ta med deras arbeten d.v.s. breven till Victor Hugo och deras 
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bilder i min uppsats. Jag får ett rungande ”Ja”, från mina elever. Skolledningen som 

jag talat med tidigare under läsåret, har redan gett mig sitt godkännande. 

 

Vetenskapsrådet visar i etiska kodexar, som ar en samling av etiska regler, hur man 

skyddar individer som deltar i forskning. Det handlar om vikten av deltagarnas 

samtycke under genomförandet och efter genomförandet, vid publicering av 

materialet. I boken God Forsknings sed, utgiven av Vetenskaps rådets expertgrupp 

for etik, star det i kapitlet kvalitet och tillförlitlighet: 

Projektet bör ha ett tydligt syfte att besvara eller belysa vissa intressanta frågor 

som också ska formuleras klart. Metoder som används ska kunna nå ett svar på de 

frågor som ställs. 

 

Ett sätt att förstå skolans syn på estetiska lärprocesser är att se den utifrån ett 

begrepp som mediering, som betyder olika medier, olika sätt att förhålla oss och 

kommunicera med varandra. Jag anknyter till de vetenskapsteoretiska begreppen 

vertikala/hierarkiska och horisontella medieringsbegrepp, då jag i mitt projekt just 

försöker att hitta en kombination mellan det vertikala/hierarkiska 

medieringsbegreppet, som har det skrivna ordet i fokus och som oftast används i 

skolan och det horisontella medieringsbegreppet, där vi använder oss av andra 

medieringar än det skrivna ordet för att kommunicera och förhålla oss till varandra, 

manuellt, intellektuellt och konstnärligt. 

 

Anledningen till att jag väljer detta pedagogiska projekt är dels mitt intresse för 

litteratur men också för livsfrågor. Jag har en humanistisk livsåskådning. och vill 

arbeta via litteratur med livsfrågor, på så sätt har projektet både ett existentiellt och 

ett litterärt perspektiv. Det är således inte bara för litteraturens egen skull, utan 

litteratur som lämplig genre för existentiella funderingar omkring livets stora frågor, 

som frågan om det goda och det onda, som ligger till grund för projektet. 

Jag saknade också en slags helhetssyn i kursbeskrivningen i franska, som är enkel 

och klar att förmedla till eleverna och ett lärarlag att samarbeta ämnesövergripande 

med.  

Vi går mot en ny syn på kunskap och kommunikation och jag ställer mig frågan hur 

lärande kan gå till i ett föränderligt samhälle och vad som är skolpraktikens roll. 
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Behöver inte morgondagens lärare förutom att föra dialog med varandra också 

kunna se utanför ämnesgränserna? 

 

Jag väljer Les Misérables som påverkat mig själv som tonåring och som gjorde mig 

intresserad av fransk litteratur. Jag vill genom projektet ge eleverna en så bred och 

djup bild som möjligt av Les Misérables och försäkra mig om att studierna ska ge 

ett bestående minne och upplevelse av romanen. Jag vill dessutom, genom 

meningsskapande aktiviteter i klassrummet i ett multimodalt perspektiv, att 

samarbetet i de olika medieringarna, som musik, diktläsning, teckning, Powerpoint 

presentationer och samtal, ska föra eleverna närmare varandra. Jag konstaterar att de 

behöver hjälp att lyssna på varandra och hoppas att eleverna ska kunna utvecklas 

och entusiasmeras tillsammans. Samtidigt vill jag att de skapar en egen, personlig 

bild av Victor Hugo, hans liv och verk och att de försöker förstå hans samtid och 

dra paralleller till vår tid för att förstå en del av samhället. 

 Syftet med att kombinera olika medieringar är att kunna utvidga förståelsen av 

olika aspekter och dimensioner av projektet och få eleverna att läsa mer fransk 

litteratur. 

Min ambition är att fördjupa elevens livsvärld och visa hur litteratur förmedlar 

kunskap om olika livsvärldar, som inte bara har med historien att göra utan också 

kan anknytas vår egen samtid och till elevens upplevelsevärld. Att samtala med 

varandra och utbyta åsikter får eleven att förstå samtiden och historien och växa 

individuellt och kollektiv 

Metodbeskrivning  
I ämnet franska är eleverna på min skola indelade i fyra nivåer, från nybörjarnivå 

till avancerad nivå. Jag undervisar mina elever i 7/8:an på nivå 3 och informerar 

dem  

om mitt syfte med studiet av Les Misérables genom att berätta att eleverna ska läsa 

historien tillsammans som högläsning men också se filmen, skriva brev, måla bilder 

och besöka Victor Hugos hem. Eleverna tycker att det låter spännande och ser fram 

emot projektet. De förbereder ett studiebesök i Victor Hugos hem genom att skriva 

ner frågor om författaren och verket. De har redan under höst terminen bekantat sig 

med Victor Hugo, i ett kortare projekt om berättelsen Notre Dame de Paris, som 

eleverna uppskattade mycket och gjorde dem mer nyfikna på Victor Hugos arbete. I 
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anslutning till läsningen såg vi den tecknade Walt Disney filmen Ringaren i Notre 

Dame. Det är värdefullt och av högsta vikt att entusiasmeras till en fortsatt studie av 

Victor Hugos verk när nu eleverna ska studera Les Misérables. De har också hört 

positiva kommentarer från en elev som studerade verket i min franskklass, året 

innan. Brev till Victor Hugo, diktläsning, sång och teckningar, kommer till som ett 

resultat av besöket i hans hem, där eleverna får lära sig mer om författaren och hans 

verk, under en två timmars guidetur 

 

Elevernas skola är en katolsk, internationell, privatskola, belägen i ett fashionabelt 

område utanför Paris. Eleverna kommer från välsituerade familjer med mycket god 

ekonomi. Via studiet av Les Misérables konfronteras eleverna med misär, död och 

olycka i litteraturen, kanske för första gången, som påverkar och berör dem.  

Att vara ensamstående mamma, på 1840 talet, som Fantine och tillhöra samhällets 

olycksbarn, skiljer sig radikalt från av vara ensamstående mamma år 2012. 

 

I projektet används en förenklad version av Les Misérables bestående av tre delar. 

Den första delen, Fantine, handlar om Cosettes mamma och är i fokus för vårt 

arbete. Eleverna ska skapa bilder, läsa dikter, skriva brev för att representera 

upplevelser. De ska också besöka Victor Hugos hem på Place des Voges i Paris och 

få se och uppleva målningar och inredningar från hans hem och lyssna på en guide 

som talar om Victor Hugos liv och verk.  

Den andra delen, Cosette, handlar om hur Jean Valjean tar hand om Cosette, som 

sin egen dotter och om hur Cosette förälskar sig i Marius. Den tredje delen, 

Gavroche, namnet kan översättas med bekymmersfri gatpojke, ironiserar över 

samhället och kämpar på barrikaden. Den andra och den tredje delen behandlar mer 

än den första delen, den samhälls-politiska situationen i Frankrike på 1840 talet. 

Gavroche gestaltar och är budbärare av motsättningarna som växer i landet i slutet 

av 1830-talet. Filmen Les Misérables berättar om landets situation vid Napoleons 

övertagande av makten och har en politisk och historisk aspekt att tillföra projektet. 

Den ger upphov till intressanta diskussioner, där eleverna bl.a. får lära sig vilken 

betydelse Napoleon och hans krig haft för det franska folket och historien och vad 

det innebär att vara rojalist eller republikan. Med filmen Les Misérables som 

underlag, läsning och besök i Victor Hugos hem på Place des Voges i Paris, ställer 
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elever frågor som t.ex. vad betyder det att ha levt i exil som Victor Hugo? Vad 

innebär det att ha suttit i fängelse som Jean Valjean?  Hur uttrycker vi det goda och 

det onda och vad betyder det goda och det onda för var och en av oss?  Vad innebär 

det att bli förföljd som Jean Valjean blev, hela livet? Vilken påverkan har ödet på 

oss d.v.s. hur bestämmer ödet människans framtid?  

Denna fråga tas upp i samband med att Jean Valjean, just frigiven från fängelset, 

sitter i skogen och äter en smörgås, när en slant kommer rullande nedför 

sluttningen. Han ser den inte och den hamnar under hans sko. Pojken som äger 

slanten ropar: Tjuv, tjuv, ge mig slanten tillbaka. Men Jean Valjean sitter bara där 

och ser ut i naturen och hör knappt pojkens röst, än mindre har han förstått att 

slanten rullat in under hans sko. 

Tjuv, tjuv skriker pojken och springer därifrån. Det är då han upptäcker slanten 

under skon och börjar springa efter pojken för att ge den tillbaka. För sent. Nu blir 

han åter jagad, för en slants skull. Inspektör Javert förföljer honom som en skugga 

och avslöjar slutligen Jean Valjean, fastän han bytt identitet och nu blivit en aktad 

och god människa och borgmästare i staden. Han flyr från Inspektör Javert, för han 

har lovat Fantine, på hennes dödsbädd, att söka upp Cosette och ta hand om henne. 

Han ber Javert om tre dagar för att hämta Cosette men Javert vägrar. Då flyr Jean 

Valjean iväg för att rädda Cosette och föra henne ifrån det elaka värdshus paret 

Thénardier, som bara utnyttjar henne. 

 

Les Misérables 

Victor Hugo, tar i sitt romanverk upp viktiga samhällsfrågor som barnarbete, då en 

lag, 1841, förbjuder barnarbete. I Les Misérables eller Les Misères, som var 

ursprungstiteln och som Victor Hugo påbörjade 1845 och som han sedan arbetade 

med under nitton år i exil, gestaltar bl.a. industrialismens födelse och det grymma 

utnyttjandet av barn som arbetskraft. Detta gestaltas av den faderlösa flickan 

Cosette, som får slava hos världshusägarna Thénardier, dit hennes mor Fantine, 

skickat henne för att hon själv måste arbeta. Thénardier utnyttjar, inte bara Cosette 

som arbetskraft, utan även modern, som hela tiden blir ombedd att skicka mer 

pengar, så att hon till slut, efter att ha blivit avskedad från fabriken, blir tvungen att 

prostituera sig för att betala för Cosettes uppehälle hos det elaka och kriminella 

paret. Fantine dör av svaghet och undernäring och ber Jean Valjean, som nu bytt 
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namn till Monsieur Madeleine och blivit aktad borgmästare i staden, att ta hand om 

Cosette.  

   

 Boken skildrar samhällets misär och kampen mellan det goda, som representeras av 

Jean Valjean och det onda, som representeras av polisinspektör Javert, som förföljer 

honom hela livet. Jean Valjean stal bröd åt sin systers barn och hamnade i fängelse. 

När han försöker fly får han förlängt fängelsestraff och tillbringar sammanlagt 

nitton år i fängelse för ett bröds skull. När han slutligen blir frisläppt och sitter i 

skogen och äter en smörgås, ser han inte slanten som kommer rullande nedför 

sluttningen och råkar hamna under skon. En pojke skriker tjuv, tjuv, ge tillbaka 

slanten och försvinner därifrån skrikande ”tjuv”. Jean Valjean upptäcker slanten 

under sin sko och springer efter, för att ge den tillbaka. För sent. Han blir nu 

anklagad på nytt. Samma ord av Inspektör Javert, inleder och avslutar filmen.  

-Ni är fri Jean Valjean. 

Han är fri till frihet d.v.s. att inte vara fången längre. I slutet av filmen får orden en 

annan betydelse. Kampen är slut och han är fri att dö, menar en av eleverna, som 

också framhåller att filmen till stor del handlar om offer. Att offra sig själv för 

godhetens skull, att tänka mer på en annan människa än på sig själv, som Jean 

Valjean gör när han tar hand om Cosette.  

 

Det ar tolv elever i årskurs sju och åtta som studerar franska på nivå tre. Eleverna i 

årskurs sju består av fyra pojkar och tre flickor och eleverna i årskurs åtta består av 

två pojkar och tre flickor. Eleverna har huvudsakligen amerikansk nationalitet och 

kommer från studiemotiverade miljöer, där föräldrar och elever har stora ambitioner 

med elevernas skolgång. Det ar en liten grupp vilket gör att eleverna hinner lära 

känna varandra ganska val under skolårets gång. Att undervisa en blandad 

åldersgrupp innebar att anpassa undervisningen, sa att den blir meningsfull och 

intressant for alla elever. Eleverna i årskurs åtta far t.ex. i uppgift att göra ett porträtt 

av Fantine, Jean Valjean, Cosette och Les Thenardier, medan eleverna i årskurs sju 

svarar på frågor om texten. Denna grupp ar en relativt homogen grupp och 

eventuella skillnader i 

mognadhetsgrad mellan eleverna i de olika årskurserna ar inte på något sätt 

påfallande. 
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Det kan röra sig t.ex. om högläsning, dar jag marker att vissa elever i årskurs sju 

läser lite lägre an eleverna i årskurs åtta.  

 

 

Det litterära samtalet 

Genom högläsning levandegör eleverna textinnehållet och får självtillit, vilket ar en 

viktig komponent i språkutvecklingen. Det finns psykologiska och tekniska aspekter 

på talandet. De psykologiska aspekterna ar att vilja och vaga tala i och infor en 

grupp och de tekniska aspekterna ar att kunna tala högt och tydligt, avspänt och med 

ögonkontakt och kunna använda manus och IT. 

( Prage och Svedner, 2000) 

Vid högläsningen av Les Misérables utvecklas elevernas röster i uttrycksfullhet och 

intensitet och texten far liv och färg. Om eleven har en svag rost, sa kan det hjälpa 

att artikulera tydligt och ha en bra kroppshållning nar han/hon laser. En 

sammanfattning av de olika begreppen inom högläsningen kan se ut på följande satt 

enligt författarna. 

 

Yttre förhållanden: ögonkontakt och placering i rummet, kroppshållning och 

placering av boken 

Hörbarhet: röststyrka, artikulation och uttal i övrigt 

Gestaltning: tempo och pausering, betoning och röstläge, minspel och kroppsspråk, 

variation – inlevelse! 

(ibid. s. 16 ) 

 

Eftersom vi alla läser samma text kan vi samtala om innehållet. Vi talar om kampen 

om det goda och det onda men också vilken betydelse ödet har i människans liv. Det 

är viktigt att få ta del av varandras funderingar kring texten. Jag ställer frågor på 

texten som eleven besvarar muntligt och skriftligt så vi förenar det skriftligt 

individuella med det kollektivt muntliga. Eleverna ritar bilder, sjunger sånger ur 

musicalen, läser dikter och skriver brev för att uttrycka sina upplevelser. Dessa brev 

och bilder kommer jag att analysera som empiriskt underlag för att få svar på mina 

forskningsfrågor. 
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I skolan används oftast ett vertikalt/hierarkiskt medieringsbegrepp (Marner & 

Örtegren, 2003 ), som innebär att fokus läggs på språket som kommunikativt 

medium. Språket är dels kommunikativt men kan också vara expressivt och 

skapande som i estetiska ämnen som bild, musik och drama men också i ett 

språkprojekt som detta. 

Vi samtalar om texten och det finns inget som är rätt eller fel. Så är samtalet den 

metod jag använder mig av i klassrummet. Det litterära samtalet, eftersom vi talar 

om Victor Hugos text Les Misérables. Eleverna lär sig att utbyta tankar och lyssna 

på varandra, vilket var ett av målen med projektet, liksom att samarbeta och 

utvecklas tillsammans. Att utvecklas tillsammans och individuellt, att bli mer 

medveten om sina åsikter och andras men också att entusiasmeras tillsammans inför 

en gemensam sak och beröras av samma text. 

Förutom att vi ställer frågor till texten, följer vi händelseutvecklingen i boken 

genom att se samma passage på film som vi läser högt i klassen. Hela boken läses 

högt i klassen. Vi lyssnar på musicalen Les Misérables och eleverna lär sig många 

av sångerna utantill. De lyssnar på sångerna i olika musikvideos på You Tube. 

Musikvideos ur Les Misérables, finns med, som en naturlig del av projektet. Jag såg 

musicalen i Paris för två år sen, i en uppsättning från London, och låter programmet 

från den föreställningen med bilder gå runt i klassrummet. Eleverna inspireras av 

bilderna i programmet men också av de svart-vita bilderna i boken när de sen själva 

ska teckna en scen ur boken. Vi besöker Victor Hugos hem och eleverna filmar 

besöket och summerar det i Power-Point presentationer och skriver en biografi om 

Victor Hugo.  

 

I mitt arbete med Les Misérables behåller jag min lärarroll vid sidan om 

handledarrollen, med hjälp av digital White board, som innebär att jag har översikt 

över olika texter och behåller elevernas gemensamma fokus, när vi hämtar 

information om författarens liv och verk. Denna kunskap får vi via studiebesök, 

diktläsning, brevskrivning, film, sång och teckning.  

 

De resumerar artiklar från en fransk litterär tidskrift, som har ett temanummer om 

författaren, eftersom man i år firar att det är 150 år sedan Les Misérables 

publicerades för första gången. Eleverna lär sig dikten Demain dès l’aube (Imorgon 
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i gryningen) utantill, dikten som Victor Hugo skrev efter dottern Leopoldines död. 

Dikten läses upp högt i klassen både individuellt och kollektivt. Under en av 

uppläsningarna filmar jag eleven, så att han och klassen får se hur en filmad 

uppläsning kan se ut, vad som är bra och vad som kan förbättras. 

                          

Livsvärlden är vår främsta kunskapskälla, det vi upplever och ser med våra sinnen, 

här och nu. Vi är inneslutna i en omedelbar uppfattning om världen, och inga 

begrepp finns ännu på plats. Vi säger ingenting, men ser och upplever ting och 

händelser omkring oss. Detta är icke-verbal kunskap. Vår första kunskap är den 

tysta kunskapen. Det horisontella medieringsbegreppet innefattar den icke-verbala 

kunskapen d.v.s. den tysta kunskapen. Det finns ingen dikotomi mellan kropp och 

medvetande. Världen får en betydelse därför att jag betraktar och upplever den. Les 

Misérables får en betydelse för att jag läser den. Livsvärlden finns och känns inom 

mig liksom romangestalternas karaktärer. Det är vi själva som lever och känner 

världen och dramatiken i boken med våra sinnen. Jag har tillgång till livsvärlden 

därför att jag lever i världen.  

 

Livsvärlden som är människans första kunskapskälla, inkluderar både den som 

upplever och vad som upplevs. Subjekt och objekt förenas. Med livsvärldsbegreppet 

förstår vi att kunskap inte endast formuleras med hjälp av språket som mediering. 

Människan skapar själv betydelsen av livsvärlden genom att betrakta och uppleva 

den. Det är världen tagen för given.  

 

Litteratur förmedlar kunskap om olika livsvärldar. Eleverna får till att börja med en 

upplevelse av romanen, som innebär en tyst kunskap. De reflekterar över innehållet 

och jag ställer frågor på texten, som de besvarar först muntligt och sen skriftligt 

innan vi diskuterar den utvalda texten.  Att svara utförligt på frågor med fullständiga 

svar brukar vara ett återkommande problem. Kunskaperna finns men blir kvar i ett 

egocentriskt  

tänkande. Elevens inre tal kan inte alltid översätta kunskaperna i ett adekvat 

skriftspråk.  Själva läsningen blir en tyst kunskap där eleven upplever personernas 
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handlande och karaktär och jag ber dem att välja en av personerna i boken och göra 

ett porträtt, först muntligt och sen skriftligt och sen skissa en bild av samma person.  

Elevens tankar blir en tyst kunskap, ett icke-verbalt språk, vilket också ett vidgat 

språkbegrepp innebär. Att skapa mening i olika medieringar betyder att använda 

olika slags språk, d.v.s. både bild- och talspråk.  

 

När vi gör studiebesöket i Victor Hugos hem filmar en av eleverna besöket med en 

Flip- kamera. Vi ser sedan den inspelade filmen i klassrummet dagarna efter 

studiebesöket och eleverna får till uppgift att skriva en biografi om Victor Hugo. 

Innan studiebesöket gör jag ett förhandsbesök och får reda på att eleverna kommer 

att få lyssna till en föreläsning om författarens liv och verk och om Juliette, men 

också se tavlor, föremål, fotografier och möbler som illustrerar Victor Hugos liv och 

samtid. Jag ber eleverna anteckna under besöket, som de sen kan ha användning för 

när de skriver ett brev till författaren. Eleverna kommer att få möjlighet att diskutera 

och kommentera föreläsningen och ta upp Juliettes situation, författarens närmaste 

vän och följeslagerska, som aldrig kunde få en officiell plats vid hans sida, inte ens 

efter hustruns död, för så såg samhället och konvenansen ut och vilken betydelsen 

hon hade i Victor Hugos liv och verk. Hon levde vid hans sida inte bara de arton år 

de tog att fullfölja Les Misérables utan i sammanlagt femtio år. 

 
   Livsvärlden är således en social värld med mänskligt skapade föremål och 

mänsklig organisering av livet, traderat från människa till människa. Därmed är 

även sagt att livsvärlden är en historisk värld. Varje bruksföremål hänvisar genom 

sin existens till en uppkomst och en skapare. Den historiska värld som på detta sätt 

ger sig till känna är således given utifrån vår egen levda värld genom tidshorisonter 

som leder in i det förgångna.  

( Bengtsson (red.), 2010, s. 18-19 ) 

 
 
 
Resultat 

Bildanalys syftar till förståelse av bilder och jag vill i mitt arbete förklara bilden 

utifrån den kontext bilden fungerar i, d.v.s. som en elevillustration av en scen ur 

historien Les Misérables. Vi kan se bilder i termer som denotation, där vi beskriver 
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vad som skildras och vad vi ser på bilden. Vi kan också se bilden i termer som 

konnotation, där vi tolkar bilden. Vad gör bilden intressant och vilka associationer 

får vi när vi ser på bilden, privat, kulturella? Vad känner vi när vi ser bilden, vilka 

känslor föder bilden? Vilka värderingar lägger vi in i det vi ser? 

En tolkande metod som kan användas för att studera fenomen som inte direkt går att 

mäta eller kvantifiera, som upplevelser, känslor, föreställningar och symboler, är 

fenomenologin. En av fenomenologins grunder är livsvärldsteorin. Denna teori 

lanserades av Hussels och genomsyrar inte bara fenomenologin utan också 

hermeneutiken. Teorin innebär att vi inte kan fånga en beskrivning av det verkliga 

”objektiva” utan bara människans upplevelse.  

 

A ena sidan vilar hermeneutiken på en insikt om vara begränsningar att fa tillgång 

till sakerna… men a andra sidan, just på grund av dessa begränsningar som gör 

sakerna relativa, utgör den drivande kraften i hermeneutiken en önskan att göra 

sakerna fullt begripliga genom att överbrygga( inte övervinna) de historiska, 

sociala och språkliga hindren. 

( Bengtsson ( red.), 2010, s.16) 

 

Livsvärlden är så som vi uppfattar den. Den består av minnen och av vår vardag 

men också av våra förväntningar. Dessa elevbilder har jag tolkat ur ett 

fenomenologiskt perspektiv d.v.s. jag beskriver vad jag ser och känner inför bilden. 

Jag relaterar till bildens innehåll och vilken/vilka karaktär/ karaktärer, eleven valt att 

skildra, för att förstå och förklara bilden. 

 

För fenomenologins vidkommande är det av särskilt intresse att det inte kan finnas 

något som visar sig utan att det finns någon som det visar sig för. Det som visar sig 

förutsätter med andra ord någon att visa sig för; fenomenbegreppet innesluter ett 

ömsesidigt beroende mellan objekt och subjekt. Av den anledningen skulle vi kunna 

säga att de saker som avses i fenomenologin är sakerna som fenomen, dvs. som de 

visar sig for någon. 

(ibid. s. 12 ) 
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Dessa elevbilder visar bilder ur boken som påverkat eleven mest. Jag analyserar 

bilden som jag ser den, vad eleven har skissat på pappret och ger bilden en innebörd 

genom att förklara situationen i romanen, där bilden är hämtad från. Det är en 

situation som den eleven minns tydligt och som är direkt kopplat till 

livsvärldsperspektivet i projektet. En elevbild ger ett visuellt perspektiv på projektet 

som inte språket kan förmedla men som blir en utveckling av språket, ett vidgat 

språk, ett vidgat textbegrepp. 

 

Att i begreppet text också innefatta budskap som medierats på annat sätt än genom 

det skrivna ordet brukar ibland benämnas ‘det vidgade textbegreppet’ 

(Myndigheten för skolutveckling 2003:15) 

 

I Högskoleverkets utvärdering av den förnyade lärarutbildningen kopplas ett 

estetiskt perspektiv till de vidgade text- och språk-begreppen: Estetiska 

uttrycksformers betydelse för lärandet och innebörden av det vidgade textbegreppet 

bör uppmärksammas i lärarutbildningen för alla lärarstuderande. 

( Högskoleverket 2005:110) 

 

 

 
 

 
 
På den här bilden, trampar Jean Valjean på slanten, som hamnat under hans sko, 

utan att han själv märkt det. Det är när han sitter i skogen och äter en smörgås, nyss 
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frigiven. Pojken som visslande går i skogen och kastar sin slant i luften, tappar den 

plötsligt och den rullar längs slänten och in under Jean Valjeans sko. Han hör 

pojken skrika ” Tjuv, tjuv, min slant ”! Men han upptäcker inte slanten under  

skon innan pojken springer tillbaka genom skogen ropandes Tjuv. Tjuv! Från den 

stunden blir Jean Valjean jagad på nytt för en slants skull. 

 
 

 
 
 
 
På den andra bilden har eleven valt att kopiera affischen till musicalen men hon 

understryker, med en tår längs Cosettes kind, att den lilla flickan är ledsen. Hon 

arbetar på värdshuset hos paret Thénardier tills Jean Valjean kommer och räddar 

henne. 

Denna bild har visats runt om i världen i över tjugo år och är fortfarande en av 

världens mest spelade musicaler. Här får Cosette illustrera de miserabla eller 

samhällets olycksbarn, som romanen heter i svensk översättning. 
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I denna bild har eleven samlat alla personer. Uppe till vänster blickar 

huvudpersonen Jean Valjean ner över sina medspelare. Det kan tyckas vara Victor 

Hugo själv, i Jean Valjeans gestalt, som samlar sina romanfigurer omkring sig och 

iakttar dem. Bredvid Jean Valjean återser vi det oärliga och penningsugna 

värdshusparet Thénardier, som låter Cosette slava och suger pengar ur Cosettes 

mamma, så att hon blir sjuk av svaghet och undernäring och så småningom dör. 

Inspektör Javert i svart, står intill paret Thénardier. Han som jagar Jean Valjean hela 

livet, för en baquette och sen för en slants skull. Nedanför Inspektör Javert har 

eleven tecknat en bild av Fantine och Cosette , som Jean Valjean beskyddar. Intill 

modern och barnet, har eleven tecknat scenen där Jean Valjean med sin styrka, 

räddar livet på en man som hamnat under en kärra. Bilden illustrerar temat i boken; 

det goda och det onda genom dessa romangestalters olika 

öden. 

 

Diktläsning 

Vi läser Demain dès l’aube, (I morgon vid gryningen), som Victor Hugo skrev efter 

sin dotters tragiska drunkningsolycka och eleverna lär sig dikten utantill. I denna 

dikt finns verbböjningar av futurum som nu får en annan och ny innebörd för 

eleverna men framför allt innehållet. Att förlora en människa du älskar. 
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Detta projekt har också gjort eleverna mer frimodiga och mindre blyga för varandra, 

vilket var en av mina utgångspunkter med projektet, att föra eleverna närmare 

varandra och att entusiasmeras i undervisningen och även våga uttrycka det som är 

svårt. 

 
I morgon vid gryningen 
 
Imorgon i gryningen, vid den tiden då landsbygden ljusnar, 
kommer jag att resa. Ser du, jag vet att du väntar mig. 
jag kommer att gå genom skogen, jag kommer att gå över berget. 
jag kan inte vara borta från dig för länge. 
 
Jag kommer att gå med ögonen fixerade vid mina tankar, 
utan att se någonting utanför, utan att höra ett ett ljud, 
ensam, okänd, med böjd rygg och korsade händer, 
ledsen, och dagen för mig kommer att vara som natten. 
 
Jag kommer varken att se kvällens guld som faller 
eller seglen som går ner vid Harfleur, 
och när jag kommer fram, kommer jag att lägga en  
 bukett av grön kristtorn och blommande ljung på din grav. 
 
(Hugo, 1884, min översättning) 
 
 

Demain, dès l´aube... 

Demain, dès l’aube, à l heure où blanchit la champagne, 
Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m’attends. 
J’irai par la forêt, j’irai par la montagne. 
Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. 
 
Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, 
Sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, 
Seul, inconnu, le dos courbé, les mais croisées, 
Triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. 
 
Je ne regarderai ni l’or du soir qui tombe 
Ni le voile au loin descendant vers Harfleur, 
Et quand j arriverai, je mettrai sur ta tombe 
Un bouquet de houx vert et de bruyère en fleur. 
 
 
Dikten talar om människans livsvillkor. Några elever har redan erfarenhet av döden, 

via någon anhörig eller släkting som gått bort. De får en möjlighet att via studiet av 

dikten reflektera i tysthet och dela sina reflektioner med varandra om de vill. Dikten 

handlar om en pilgrimsvandring som författaren gör varje år till dotterns grav. I den 
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första strofen kan man tro att det är en kärleksdikt och det är ju också det; en 

hyllningsdikt till dottern. Det visar sig att dikten berör de flesta i klassen och 

elevens tysta reflektion är även en del av livsvärldsperspektivet i projektet Les 

Misérables. Dikten har en direkt   förbindelse till projektets livsvärldsperspektiv, då 

den handlar om liv och död, som är människans levnadsvillkor. 

 

Eleverna lär sig dikten utantill och läser upp den individuellt och kollektivt. Det är 

en enkel minnesövning där eleven blir väl förtrogen med en text. Lärprocesser 

bygger ju just på minne. Människor som lärde sig måla en gång i tiden fick ibland 

som uppgift att måla av någon stor konstnärs verk. Min tanke är att denna dikt, som 

eleverna lär utantill kan inspirera dem att skriva egna dikter, vilket är nästa steg i 

den skapande processen mellan pedagogen och eleven. 

 

Elevernas brev till Victor Hugo belyser olika aspekter av författarens liv och verk. 

Breven är av existentiell karaktär och har också en direkt förbindelse till projektets 

livsvärldsperspektiv, som dikten eleverna läser. Jag använder mig av en 

hermeneutisk metod och försöker svara på frågan: Vad står det i breven och vad 

innebär det? Hermeneutiken använder tolkningen som huvudsaklig 

forskningsmetod. Man söker inte efter en absolut sanning, eftersom det enligt den 

hermeneutiska kunskapsteorin inte finns någon sådan sanning, istället talar man om 

förförståelse. Med det menas de kunskaper en uttolkare har, som blir bakgrunden till 

hans/hennes tolkning. 

Elev 1 

Bonjour Monsieur Hugo, 

Jag är tretton år och bor i Paris och känner till en del om er. Ni heter Victor och är 

tvåhundra tio år gammal. Ni ligger begraven i Paris. Ni har skrivit många romaner, 

dikter och teaterpjäser. Jag har studerat Notre Dame de Paris och nu studerar jag  

Les Misérables. Jag har också studerat ert liv. Jag vet att ni är född 1802 och att ni 

hade fem barn. Jag vet också att ni publicerade Notre Dame de Paris 1831 och Les 

Misérables 1862 och att ni dog 1885. Jag har besökt er våning på Place des Vosges. 

Ni har många släktingar och ni är en intressant människa. Högaktningsfullt 
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Eleven berättar i sitt brev till Victor Hugo om vad han lärt sig om författarens liv 

och verk. Brevet är sakligt och förmedlar mer kunskap än känsla och visar inte 

någon större entusiasm inför författaren utan eleven nöjer sig med att säga att Victor 

Hugo är en intressant människa och tonen är något högtravande i slutordet.  

Det som här skulle ha varit intressant att veta är på vilket sätt denna läsning 

påverkat eleven och vad han tycker om de böcker han studerat. 

 

Elev 2 

Monsieur Victor Hugo, 

Jag har läst ert poem Imorgon vid gryningen. Det är en mycket bra dikt. Den är 

välskriven. Jag framförde den i min franskklass utantill. Jag har också läst Notre 

Dame de Paris och nu håller jag på att avsluta Les Misérables. Jag läser den på 

enkel franska. Om jag fortsätter att studera det franska språket, så skulle jag vilja 

läsa Les Misérables i original version. Vem har inspirerat er att skriva? Hur hittade 

ni romangestalterna? 

Är det någon i ert liv som har inspirerat er till dessa karaktärer? 

Nästa ämne handlar om er exil. Hur var det att leva i exil? Varför trodde ni att ert liv 

var i fara? Jag blev också mycket ledsen att höra om er dotter Léopoldines död. Det 

var en tragisk död. Jag skulle vilja bli författare som ni eller idrottsman. Om jag inte 

blir idrottsman, så vill jag försöka skriva och ni är en mycket viktig inspirationskälla 

för mig. Jag tackar för er tid. Jag tycker att ni är en av de mest intressanta författare, 

poeter och dramatiker genom tiderna. 

 

Den här eleven är nyfiken och ställer många frågor. Brevskrivaren ger uttryck för 

sin beundran och talar om att Victor Hugo är en stor inspirationskälla för honom. 

Läsningen har påverkat denne elev så till vida att han nu vid sidan om sin dröm att 

bli idrottsman också vill bli författare. Ordet inspiration förekommer tre gånger i 

brevet och några av frågorna är litterära. Det är också intressant att brevskrivaren 

nämner Victor Hugo som dramatiker, liksom att han skulle vilja fördjupa sig i 

läsningen genom att läsa Les Misérables i originalversion. 

 

Elev 3 
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Käre Victor Hugo, 

Goddag, hur mår ni? Jag vill tala om er bok. Vi studerar Les Misérables, den första 

volymen Fantine. Det är en välskriven bok men titeln är inte så bra. Vi ser också på 

filmen som illustrerar boken på ett bra sätt. I januari besökte vi ert hem på Place des 

Voges. Det är en vacker våning. I ert hus finns en guide som talar om ert liv. Ert liv 

var verkligen miserabelt. Jag menar, det är så många personer som dött i ert liv. Det 

är enkelt att se vilka inspirationskällor ni haft för er bok Les Misérables. Jag har 

några frågor till er. Varför har ni skrivit så många böcker och dikter? Finns det inte 

något samband mellan de ni kämpade för och era böcker? Till exempel, i Les 

Misérables, talar ni om misären för vanliga människor. Är det inte för att 

uppmärksamma de fattiga och de miserabla i Frankrike? Ni är en mycket bra 

författare och jag beundrar er. 

 

Brevskrivaren sätter i det närmaste likhetstecken mellan Victor Hugos, som eleven 

säger, miserabla liv och titeln på boken. Det är en intressant koppling, också att ett 

miserabelt liv, enligt brevskrivarens sätt att se, är ett liv där många människor dör. 

Eleven säger att det är enkelt att se vilka inspirationskällor författaren har haft.  Det 

hade varit intressant om eleven kunnat utveckla denna tanke och vilka 

inspirationskällor han ser. Brevskrivaren tycker inte att titeln Fantine är bra och 

borde ha utvecklat varför han tycker så. Det är en viktig iakttagelse att boken 

berättar om samhället på den tiden och att Victor Hugo framhåller orättvisorna i det 

franska samhället. 

 

Elev 4  

Käre Victor Hugo, 

Jag har läst Les Misérables och Notre Dame de Paris. Jag tycker mycket om Notre 

Dame de Paris. Det är både en ledsen och en bra bok. Jag blev mycket ledsen när 

Esmeralda blev hängd i slutet. Les Misérables är mycket rörande. Jag förstår hur 

Jean Valjean känner det inför Fantine och det som har hänt henne. Jag har också lärt 

mig er dikt utantill; I morgon vid gryningen. Det är mycket rörande när ni säger att 

ni ska lägga blommor på er dotters grav. Ja, det är faktiskt mycket rörande. Tack för 

att ni skrev dessa böcker och denna dikt. 

 



  
 

 36 
Den här brevskrivaren har tagit fasta på två kvinnoöden i Victor Hugos verk. 

Esmeralda som blir hängd i slutet av Notre Dame de Paris och Fantine som dör av 

utmattning och undernäring i Les Misérables. Den tredje kvinnan är Victor Hugos 

dotter, som dött i en drunkningsolycka och vars grav han besöker varje år. 

Brevskrivaren nämner ordet rörande tre gånger och tackar författaren för att han 

skrivit dessa böcker och dikten till dottern. 

 

Elev 5  

Käre Monsieur Victor Hugo, 

Jag tycker mycket om berättelserna som ni har skrivit. Jag tycker mycket om Les 

Misérables. Det är en mycket ledsam och rörande bok. Jag tycker om er karaktär 

Jean Valjean. Ja, era karaktärer är bra. Min favoritbok är Notre Dame de Paris. Den 

är mycket temperamentsfull och bra berättad. Jag tycker också om perioden, 

medeltiden, som att ni har valt för att berätta historien. Det är bra. I min franskklass 

har vi också läst och lärt oss dikten I morgon vid gryningen utantill. Det är en 

mycket rörande dikt. Jag nästan grät. Vi har också besökt ert hem på Place des 

Vosges. Ni är en mycket kreativ person med er kinesiska samling. Jag tycker att det 

var mycket rart att ni dekorerade ert hem med Juliette Drouet. Hur mår ni? Går det 

bra för er i livet? Jag önskar er allt gott. Jag beundrar er mycket. 

 

Det är den enda av brevskrivarna som tar upp Victor Hugos relation med Juliette 

Drouet och tycker att det är bra att de dekorerade hans hem tillsammans. Tyvärr 

uttrycker inte eleven varför hon tycker att karaktärerna i böckerna är bra, utan nöjer 

sig bara med att konstatera det. Ordet rörande finna här med två gånger och 

brevskrivaren nästan grät när hon läste dikten. 

 

Elev 6 

Käre Monsieur Hugo,  

Jag går i åk 8 och har läst två av era böcker och lärt mig en dikt som ni skrivit 

utantill och så har jag studerat ert liv i min franskklass. Era böcker är mycket 

intressanta och det var ju också ert liv. Jag undrar hur det känns att skriva romaner. 

Högaktningsfullt  
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Här ställer brevskrivaren en mycket intressanta och konkret fråga till författaren: 

Hur känns det att skriva romaner? Men liksom brevskrivaren före, så hade det varit 

meningsfullt om brevskrivaren uttryckt varför han tycker att böckerna är intressanta. 

 

Elev 7  

Käre Victor Hugo, 

Jag har läst er bok Les Misérables. Jag tyckte mycket om den. Jag har också läst 

Notre Dame de Paris. Det var mycket intressant. Jag älskar ert sätt att skriva på. Jag 

har lärt mig dikten I morgon vid gryningen, utantill, tillsammans med min lärare i 

franska. Varför tycker ni om att skriva? Hur många år tillbringade ni i exil? Vilken 

är er favoritbok? Min favoritbok är Notre Dame de Paris. Jag tycker att den är 

excellent. Skulle ni vilja tala med mig om er politiska karriär? Vilken är er första 

publikation? Jag är verkligen ledsen för ert liv som var mycket sorgligt. Jag 

uppskattar mycket de teman som ni tar upp i era böcker, teman som naturen, 

universum, människan och kvinnors rättigheter. Jag tackar för era verk. Tack och 

vila i frid. 

 

Här är brevet lite mer utvecklat och brevförfattaren tar upp aktuella teman i Victor 

Hugos författarskap som kvinnors rättigheter. Denna elev är också intresserad av 

författarens politiska karriär och vill höra mer om den. Intressanta frågor som varför 

tycker ni om att skriva och vilken är er favoritbok. Det finns en vördnad hos 

brevskrivaren för författaren och hon ber honom vila i frid. 

 

Elev 8  

Käre Victor Hugo, 

Jag vill säga till er att jag respekterar er mycket. Jag tycker mycket om Les 

Misérables men jag tycker inte att Marius är särskilt modig eller intelligent men i 

det stora hela är historien fantastisk. Jag och min franskklass har gjort ett besök i ert 

hem på Place des Vosges och jag har lärt mig mycket om ert liv. För mig framstår 

ert personliga liv som mycket sorgligt men ert offentliga liv har haft mycket 

framgång. Jag hoppas att ni är nöjd i Pantheon. Jag har något mer att säga, jag 

tycker mycket om ert sätt att sätta bokstäver i era teckningar. En annan sak som jag 
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beundrar mycket hos er är att ni alltid har hjälpt fattiga människor och alltid kämpat 

för att andra ska ha det bra. 

 

Den här brevskrivaren gör skillnad på den offentliga och den privata Victor Hugo. 

Den offentliga som haft mycket framgång och den privata som har haft många 

personliga  

förluster. Hon har lagt märke till en detalj under besöket på Place des Vosges. I 

rummet som visar hans hem i landsflykt på ön Guernsey och som Juliette Drouet 

hjälpte till att möblera, signerade författaren varje sak som han gjort med VH. 

Brevskrivaren har en mycket human sida och understryker författarens solidaritet 

med de sämre lottade och avslutar brevet med en förhoppning att Victor Hugo vilar 

nöjd i Pantheon. 

 

Elev 9 

Käre Victor Hugo, 

Jag är tolv år och har varit i ert hem på Place de Vosges. Det var mycket bra och 

intressant. Jag har läst Notre Dame de Paris. Den boken är mycket bra och vacker 

men mycket sorglig. Jag har också läst er dikt Imorgon vid gryningen. Den är 

mycket sorglig och intressant eftersom den dikten inte bara är till er dotter utan det 

är en dikt till alla som är döda. Det är mycket vackert. Ni är en bra människa och ni 

skriver bra men ert liv var sorgligt och tragiskt. 

 

Denne brevskrivare är den ende som ser något allmän mänskligt i dikten till 

författarens dotter. Dikten kan var en dikt till alla döda och den är vacker. Hon 

nämner ordet bra fyra gånger i det korta brevet och ordet sorglig, tre gånger för att 

gestalta författarens liv och verk. Victor Hugo är bra och det han skriver är bra. 

Hemmet är bra och Notre Dame de Paris är bra men hans liv var sorgligt och boken 

är sorglig.  

 

Jag har valt att citera breven därför att de innehåller både sociala, politiska och 

existentiella frågor. Brevförfattarna tar upp Victor Hugos familjära situation och 

visar känslor av empati inför författarens situation och ställer direkta frågor till 

Victor Hugo. Frågorna är av mänsklig och känslig karaktär, liksom ett intresse för 
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den litteratur- historiska perioden under vilken Victor Hugo levde och verkade. 

Brevförfattarna söker svar på sina frågor. Detta visar på en tonårings livsvärld och 

dess frågor. Dessa frågor, vill jag understryka, har en existentiell karaktär, som har 

en direkt förbindelse till projektets livsvärldsperspektiv. Två av eleverna använder 

ordet rörande, om innehållet i Les Misérables och ber författaren vila i frid. 

Brevskrivarna uttrycker beundran och vördnad för författaren. 

 

 

Analys och resultat av undervisning 
Som lärare är jag designer av undervisningen, genom min planering och mitt sätt att 

arrangera undervisningen. Jag har i bedömningen av elevernas arbeten sett till andra 

aspekter än bara de rent verbalspråkiga aktiviteterna. Eleverna har utvecklats 

tillsammans och individuellt och fått vissa självinsikter. De har blivit medvetna om 

sina egna och andras åsikter och de entusiasmeras tillsammans. Jag kan se ett tydligt 

resultat av projektet. Eleverna visar ett stort intresse för ämnet franska och vågar 

uttrycka sig utan att det alltid blir perfekt. De har lärt sig att tillgodogöra sig det 

franska språket, både skriftligt och muntligt. Vad har eleverna lärt sig av att studera 

Les Misérables i ett multimodalt perspektiv? De har bekantat sig med prosa och 

poesi, sång och teckning under samma tema och upptäckt olika aspekter av 

romanen. Projektet betonar lärande och kunskap som ett livslångt lärande och 

eleverna har visat engagemang, förståelse och förvärvad kunskap i Victor Hugos liv 

och verk och har gjort ett intellektuellt arbete.  

Vi diskuterar denna motsättning mellan rojalister och republikaner. En av eleverna 

tycker att republikanerna är modiga som bygger barrikader. 

Vilket utrymme får elevens förståelse och kunnande på en betyg-skala? 

Det handlar om multimodal kommunikation där många aspekter på arbetet ska 

bedömas förutom de rent verbalspråkiga. Mycket av lärande som sker kan inte 

fångas upp av kriterier. All aktivitet i klassrummet kan inte fångas upp av 

förhärskande kriterier, ändå har all aktivitet, varje yttrande, gest och blick, en 

kommunikativ innebörd. Det handlar inte bara om deltagande och muntlig och 

skriftlig språkfärdighet, utan också om inlämnade uppgifter, som biografin om 

Victor Hugo, som betygssätts dels innehållsmässigt men också dess språkfärdighet. 
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Eleverna betygsätts i verb böjning, stavning men också i förmågan att samarbeta, 

komma i tid till lektionerna och ha med 

sig materialet för undervisning, hemuppgifter och i deras försök att tillgodogöra sig 

undervisningen. Dessa moment bedöms i en skala mellan ett och tre. Genomsnittet 

på de skriftliga proven, är ledande för det slutliga betyget. Alla prov bedöms på en 

skala mellan ett och tjugo, där det högsta betyget är A. 

 

Bedömning av aktiviteter och produkter sker i alla sociala sammanhang. I skolans 

värld har dock ofta bedömning likställts med prov och betyg. 

( Selander & Kress,2010 s. 145 ) 

 

 Projektet med en ny undervisningsform i multimodalt perspektiv, där de olika 

medieringarna samverkar i klassrummet ger eleven självförtroende i 

språkinlärningen, vilket också var en av mina ambitioner med projektet. Via dikt, 

teckning, sång, film, brevskrivning och IT, blir undervisningen stimulerande och 

omväxlande. Eleverna verkar känna sig motiverade att lära sig mer. De har får 

förståelse och kunskap om Victor Hugos liv och verk och lär sig att placera in 

Victor Hugos liv och verk i den franska historien. 

Skolan är en katolsk, internationell, privatskola, belagen i ett fashionabelt område 

utanför Paris. Eleverna kommer från välsituerade familjer med mycket god 

ekonomi. Via studiet av Les Misérables har vissa elever för första gången 

konfronteras med misär, olycka och död i litteraturen, som påverkat och berört dem.  

 
Min läraridentitet innebär dels att vara vuxen och mogen den pedagogiska 

uppgiften, men också att vara konstnär i betydelsen kreativ och avvikande. Jag får i 

projektet möjlighet att utveckla min egen lärarroll och bryta mot den traditionella 

läraridentiteten, att alltid veta bäst och ha svar på alla frågor och skapa en miljö för 

en varierande och stimulerande kunskapsinhämtning som blir till ”Life long 

Learning”. 

 

Projektet visar på det litterära samtalet, eftersom vi talar om Les Misérables, som en 

klassrumsmetod, där eleverna lär sig utbyta tankar och lyssna på varandra vilket var 
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ett av målen med projektet, liksom att samarbeta och utvecklas tillsammans. Att 

utvecklas tillsammans och individuellt och få vissa självinsikter, att bli mer 

medveten om sina åsikter och andras men också att entusiasmeras tillsammans i 

samtalet. 

Jag har använt hermeneutik och fenomenologi for att tolka elevers representationer i 

ett multimodalt perspektiv. Styrkan med hermeneutik ar dels att förstå eleverna på 

deras villkor men också att levandegöra författaren Victor Hugo i samtiden, istället 

for att stanna vid en förståelse som gör att författaren betraktas som gammal och 

omodern. 

I detta konstpedagogiska projekt med livsvärldsperspektiv ar hermeneutiken viktig 

som metod for att fa kunskap om andra människors livsvärldar. Det ar en kvalitativ 

metod, dar aven intervjuer med Victor Hugo skulle vara intressant att förmedla dvs. 

samtal mellan eleven och författaren. Eleverna skulle också kunna skriva en 

berättelse, situerad i nutid där Jean Valjean, Cosette, Fantine och Les Thénardier, ar 

huvudgestalter. Denna kvalitativa bearbetning av texten Les Miserables skulle 

kunna fördjupa förståelsen av dessa roman karaktärer. Styrkan med att använda 

fenomenologin ar just att elevbilderna och breven visar sig for mig som de är. Det 

innefattar ett ömsesidigt beroende mellan mig, som ar subjektet, den som betraktar 

och objekten; breven och bilderna. Fenomenbegreppet innesluter detta ömsesidiga 

beroende mellan objekt och subjekt. Fenomenologin ar sakerna (breven, bilderna), 

som fenomen dvs som de visar sig for mig. 

 

 

Lindgren (2006), framhåller diskurser som balans och helhet, kompensation, fostran 

och diskursen lustfylld aktivitet.  

 Dessa diskurser ser jag utvecklas i projektet Les Misérables, men jag saknar 

kunskapsdiskursen i Lindgrens uppställning. Därför har jag med en kunskapsdiskurs 

i projektet, i relation till historien och samtiden. Eleverna lär sig fransk historia och 

litteratur och min roll som pedagog innebär att vara kreativ. 

Det handlar om ett vidgat kunskapsbegrepp, som Gråham& Thavenius (2003) 

framhåller i sin utredning Kultur och estetik i skolan, där en estetisk aspekt kan 

tolkas in i alla ämnen. 



  
 

 42 
Vygotskij talar i sin bok Pensée et language (1997), om själva socialiseringen som 

förutsättning för den intellektuella utvecklingen, vilket jag kan se som ett resultat av 

projektet Les Misérables, där fokus läggs på det muntliga språket som 

kommunikativt medium. Vygotskijs socio-kulturella teori bygger på ett 

helhetsperspektiv, där det sociala och det individuella bildar en enhet.  Jag ser 

elevens sociala och individuella behov och försöker att få alla entusiasmerade, 

utifrån var och ens förutsättningar. 

I skolan används oftast ett vertikalt/hierarkiskt medieringsbegrepp, som innebär att 

fokus läggs på språket som kommunikativt medium. Språket är dels kommunikativt 

men kan också vara expressivt och skapande som i estetiska ämnen som bild, musik 

och drama. Jag har med Les Misérables velat visa på språket som något mer än bara 

kommunikativt, utan också som något skapande. 

I diktprojektet Tankarnas trädgård, talar Erixon (2003) om ett multimodalt projekt i 

Skellefteå som engagerar flera gymnasieskolor och som ligger till grund för både 

sceniska, musikaliska och visuella framställningar. Ett projekt som från början var 

frivilligt och som nu ingår i dessa gymnasieskolors kursplan.  

Det handlar, som jag ser det, om en design för lärande. Som pedagog måste jag 

finna nya möjligheter och metoder för att entusiasmera eleverna och göra 

undervisningen så betydelsefull och lärorik som möjligt, så att eleverna minns vad 

de lär sig, att kunskaperna blir förankrade i verkligheten. 

Multimodalitet innebär ju kommunikation med olika medier, så som vårt liv och 

samhälle ser ut.  En design för lärande innefattar både ett vidgat textbegrepp och 

kunskapsbegrepp. ( Selander & Kress, 2010 ). 

 

Det som synes intressant vore ett utvecklande av kunskapsdiskursen i pedagogisk 

forskning som har elevens livsvärld i fokus via utvecklande av konstpedagogiska 

studier i den estetiska lärprocessens anda. Detta i ett multimodalt perspektiv med 

teman som litteratur, bild, film, musik och teater som kunskapskällor, där estetiska 

lärprocesser uppfattas som möjligheter att pröva flera uttrycksformer i syfte att 

också öka motivationen och arbetsglädjen.  

Det som även synes intressant vore att framtida pedagogisk forskning skulle 

innehålla elever i samtal med lärare och fokusera diskussionen på olika teman som 

är aktuella att diskutera och problematisera, som en viktig del i elevens 
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upplevelsevärld. Teman som kärlek, död, rasism, vänskap, mobbning och IT, vore 

alla viktiga teman att ta upp i konstpedagogiska lärprocesser. Ja, själva begreppet 

”lärprocesser” behöver vidare utvecklas och definieras, antingen som ”lärprocess” 

eller ”läroprocess”. Det vore på sin plats att bara använda ett av dessa begrepp. Jag 

har i min uppsats valt att använda begreppet ”lärprocesser”. 

Det vore även önskvärt att ha en grundläggande, genomgående, estetisk dimension 

på alla skolämnen. Så som jag ser på den pedagogiska utvecklingen, förvandlas 

kärnämnen till inriktningar. Är det då inte viktigt att den estetiska inriktningen finns 

tydligt framlagd, förklarad och definierad i styrdokumenten?  Slutligen synes det 

intressant att framtida pedagogisk forskning också kunde innefatta elever som 

intervjuar lärare. 

 Jag har i mitt arbete velat visa på betydelsen av ett konstpedagogiskt projekt i 

skolpraktiken ur ett multimodalt och medieneutralt perspektiv med elevens livsvärld 

i fokus. Att inkludera estetiska lärprocesser i ett ämne, för att upphäva dikotomin 

mellan kropp och medvetande i ett försök till en kompromiss mellan det horisontella 

och det vertikala/hierarkiska medieringsbegreppet, där andra medieringar än det 

skriftliga språket kommer till uttryck är ett naturligt och självklart förhållningssätt 

inom skolpraktiken, som jag ser det i vår mångkulturella skolvärld. 

  

I projektet Les Misérables har jag dels velat visa på litteraturen som kunskapskälla 

men också på människans livsvärld som första kunskapskälla. Via projektet har jag 

velat belysa eleven som medskapare i kunskapsprocessen via samtal, högläsning, 

brevskrivning, teckning m.m. och läraren som iscensättare av kunskapssituationer, 

där upptäckt, kreativitet och kunskap ur dialog blir viktiga lärprocesser. Jag 

framhåller det horisontella medieringsbegreppet med estetiska uttrycksformers 

betydelse för lärandet och understryker liksom Högskoleverket och Myndigheten 

för skolutveckling, betydelsen av det vidgade textbegreppet i undervisningen. 
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