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TILL LÄRAREN

LENA SÉRAPHIN ÄR BILDKONSTNÄR och disputerade i bildkonst år 2017 vid Aalto-universitetet. 
Stiftelsen Pro Artibus residens Vasa Academill är grundat 2019, då Lena Séraphin började 
som residenskonstnär, och samarbetar med lärarutbildningen vid Fakulteten för pedagogik och 
välfärdsstudier vid Åbo Akademi i Vasa. Séraphin är även postdoktoral forskare vid fakulteten och 
har genom sitt program Sharing text arbetat med text som utgångspunkt i konstutövandet och gjort 
detta dels genom metoden samskrivning och dels genom att på olika sätt platsspecifikt publicera 
text i Åbo Akademis utrymmen i Vasa. 

Stiftelsen Pro Artibus lärarhandledning har skrivits med läroplanen för den grundläggande 
utbildningen i Finland i åtanke och materialet är baserat på det pedagogiska samarbetet mellan 
stiftelsens konstpedagog och residenskonstnär Séraphin. Grunden för det samarbetet finns i 
Séraphins postdoktorala program Sharing text och materialet ger exempel på hur man i skolan 
kan arbeta med text som material för konstnärlig produktion. Uppgifter och övningar som finns i 
handledningen är baserade på övningar utförda med lärarstuderande vid Åbo Akademi i Vasa och 
med elever vid Vasa övningsskola F–6. Övningarna kan åldersanpassas och utföras av elever inom 
hela grundskolan och inom andra stadiet. 

Uppgifterna i lärarhandledningen ger dig som lärare möjlighet att arbeta ämnesövergripande mellan 
bildkonst och modersmål eller andra språkämnen, men uppgifterna kan även med fördel användas 
inom ämnet omgivningslära för att göra exempelvis fältobservationer eller lära känna en plats i 
elevernas närmiljö.

Mera handledningsmaterial och information för lärare från Stiftelsen Pro Artibus finns här: 
https://proartibus.fi/barn/for-lararen/

Johanna Halme
Konstpedagog

Pärmbild: Från vänster Geir Byrkjeland, Lena Séraphin, Vidha Saumya, Johan Bäckman, Mindy Svenlin. 
Foto: Johanna Halme / Stiftelsen Pro Artibus

https://proartibus.fi/barn/for-lararen/
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Att samskriva, vad är det?

INTRODUKTION

 INSPIRATIONEN TILL METODEN samskrivning som Lena Séraphin arbetat med kommer från den 
franska författaren Georges Perec och hans experimentella bok ”Tentative d’épuisement d’un lieu 
parisien” eller, fritt översatt, ”Försök att utmatta en plats i Paris”. Perec observerade torget Place 
Saint-Sulpice i Paris i oktober 1974. Hans uppslag var att uppmärksamma det synbart betydelselösa 
och att lägga märke till det som äger rum då ingenting särskilt händer. Perec antecknade datum, 
klockslag, plats och väder, och fortsatte sedan med att skriva en lista över det som skedde i hans 
blickfång. Han återvände under tre efterföljande dagar, och förvandlades själv stegvis till en av 
platsens återkommande figurer. Hans skrivarbete förvandlade i sin tur successivt det han iakttog; 
platsen blev en text och en skriftlig skepnad av ett offentligt rum. För Perec var skrivprocessen en 
övning i att skriva utgående från sina observationer. 

I augusti 2017 gjorde Lena Séraphin tillsammans med åtta andra konstnärer en omtagning eller 
remake av ”Tentative d’épuisement d’un lieu parisien” under tre dygn på Rådhustorget i Ekenäs, 
men istället för att som Perec observera platsen och skriva ensam skrev de i grupp. Varje skribent 
valde själv vilka språk de skrev på, en del skrev på flera språk. 

Under sin residensperiod i Vasa har Lena Séraphin vid tre skilda tillfällen arbetat med samskrivning 
tillsammans med andra konstnärer och skribenter. De har arbetat på Vasa salutorg och inspirerats 
av Perecs metod, men har precis som i Ekenäs 2017 skrivit i grupp istället för ensam.

Tillsammans har de bestämt så kallade SCORES (eng.), alltså regler eller restriktioner, för vad de 
ska observera och skriva om. Det här hjälper gruppen att fokusera och styr deras uppmärksamhet, 
vilket gör det lättare att skriva och sedan även bearbeta de texter som skrivits. Exempel på scores 
kan vara ”skriv ner vad du hör” eller ”skriv ner det du ser i ögonvrån”. 

Den samskrivning som varit utgångspunkt för arbetsgruppen kan i korthet benämnas som att skriva 
tillsammans på en offentlig plats. 
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Var kan man samskriva?

LENA SÉRAPHIN HAR ORDNAT samskrivningar på offentliga platser, alltså platser dit vem som 
helst kan gå. Platsen för samskrivning kan variera, men en offentlig plats som exempelvis ett torg 
där det rör sig människor och där det händer saker kan vara att föredra, för att lättare hitta saker 
att observera. Särskilt om gruppen som samskriver är stor kan det vara svårt att observera annat 
än varandra om man befinner sig exempelvis på skolgården. När man har utfört en samskrivning 
en gång och vet hur det går till är det lättare att pröva på att samskriva på mer utmanade platser, 
exempelvis ute i naturen. 

DISKUTERA:  •  Vilka platser i världen skulle vara intressanta att samskriva på?
  •  Hurudana SCORES eller regler skulle passa för de plasterna? Vad skulle vara 

intressant att observera just där?

Samskrivning på Vasa Salutorg, från vänster Lena Séraphin, Emma Cocker, Vidha Saumya, Andrea Coyotzi Borja och Cordula Daus.  
Foto: Christoffer Björklund
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Planschen Sharing text är baserad på texter från en samskrivning på Vasa salutorg som Lena 
Séraphin ordnade i september 2020. På den ena sidan ser man en karta av salutorget och på den 
finns inplacerat observationer av torget som antecknades under en minut. På planschens baksida 
finns ett ordmoln bestående av orden från anteckningarna på andra sidan. 

Medverkande i samskrivningen var Geir Byrkjeland, Johan Bäckman, Mindy Svenlin, Marika Oreni-
us, Vidha Saumya, Lena Séraphin och Maiju Loukola som observerade gruppen och skrev ner sina 
iakttagelser.

Ljudverket Salutorget-Zócalo-Mandi-Kauppatori-Marktplatz-Market Square har Lena Séraphin för-
verkligat tillsammans med konstnärerna Emma Cocker, Andrea Coyotzi Borja, Cordula Daus och 
Vidha Saumya. Texten i verket är skriven enligt följande score; lyssna till och notera ljud som du 
hör men vars källa du inte kan se. Ljudverket är onomatopoetiskt till sin karaktär dvs. texten i verket 
härmar ljuden från torget i stället för att benämna dem med ord. Ljudet av en mås är exempelvis 
nedskriven som ”gack, gack, gack”. Texten är noterad av Andrea Coyotzi Borja och läses upp av 
arbetsgruppens fem medverkande konstnärer utgående från deras olika språkbakgrund. Ljudverket 
kunde under oktober 2022 höras i ett trapphus i byggnaden Academill vid Åbo Akademi i Vasa. 

Läs mera om ljudverket på svenska här: https://proartibus.fi/evenemang/salutorget/  

Se flera bilder och information om olika projekt i samskrivning (på engelska) här: 
writinginpublic.space

Vad kan man göra av det man skrivit? 

SAMSKRIVNINGARNA SOM Lena Séraphin har ordnat i Ekenäs och i Vasa har bland annat gett 
upphov till en bok, en plansch med en karta och ett ordmoln samt till ett ljudverk.  
(Bilder på följande sidor)

Boken Omspelning / Replay / Uusintaotto / Repetición är baserad på texter från samskrivningen på 
Rådhustorget i Ekenäs 2017. Bokens pärm har ett mönster som för tankarna till stenläggning på ett 
torg. Inuti är texterna från torget skrivna på fyra olika språk, svenska, finska, engelska och spanska, 
de språk som skribenterna själva valt att skriva på. Texter i boken är skrivna med olika typsnitt * 
beroende på vems text det är. Texterna följer en tidslinje eftersom skribenterna kom överens om en 
score där de är alla skrev datum och klockslag för sina anteckningar. På så vis kan läsaren följa med 
händelser på torget ur olika perspektiv. 

Boken är formgiven av Jonas Williamsson. De som deltog i samskrivningen och vars texter finns i 
boken är Hami Bahadori, Moa Franzén, Ulrika Gomm, Minna Heikinaho, Behzad Khosravi Noori, 
Joanne Lee, Jamie Mena de Torres, Pia Sandström och Lena Séraphin. 

* typsnitt = teckensnitt, grafisk term för en uppsättning av ett alfabets bokstäver, siffror och andra 
tecken som givits en enhetlig formgivning, t.ex. Times New Roman. 
Källa: https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/typsnitt  

https://proartibus.fi/evenemang/salutorget/  
http://writinginpublic.space


Pärmbilder och ett uppslag ur boken Omspelning / Replay / Uusintaotto / Repetición. Formgivning Jonas Williamsson.



Båda sidorna av planschen Sharing text, baserad på material från samskrivning på Vasa Salutorg 2020. Formgivning Lena Séraphin och Johanna Halme.

Detaljbild 



Samskrivning på Vasa Salutorg 2020
Vänster bild: Lena Séraphin och Geir Byrkjeland
Höger bild: Johan Bäckman, Lena Séraphin, Mindy Svenlin, Geir Byrkjeland och Vidha Saumya
Foto: Johanna Halme / Stiftelsen Pro Artibus
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UPPGIFTER

UPPVÄRMNING: UPPMÄRKSAMHET, NÄRVARO, FOKUS

TID: 10–20 minuter
MATERIAL: penna, papper

DISKUSSIONSFRÅGOR:
 ∙ Ibland kan det vara svårt att fokusera och koncentrera sig. 
 ∙ Hur fokuserar du dig bäst? Vad brukar hjälpa? Har du tips du kan dela med dig av? 

ÖVNING I NÄRVARO OCH FOKUS MED HJÄLP AV VÅRA SINNEN:
Börja med att blunda. Andas in djupt genom näsan och ut genom munnen tre gånger. 
Svara sedan på följande frågor, skriv ner dina svar på ett papper. 
(Läraren ställer en fråga åt gången till gruppen).

1. Vad hör du?
2. Känner du doft/lukt? Av vad?
3. Känner du någon smak? Av vad?
4. Vad känner du? (beröring mot din hud eller kropp, hur känns det till exempel under dina fötter?)
5. Vad ser du när du tittar rakt fram? 
6. Vad ser du när du tittar i ögonvrån?

Läs igenom dina svar tyst för dig själv. 

Börja i klassrummet.

Alla får varsitt block och en blyertspenna.  

Instruktioner som läraren ger: 
Ta fram första sidan och skriv ditt namn.
Ta fram följande sida i blocket. 
Kommer du ihåg något som finns på torget? Vad? Skriv i blocket.

Klä på er ytterkläder. Ta med blocket och blyertspennan! Promenera tillsammans till ert lokala torg. 

SAMSKRIVNING PÅ EN OFFENTLIG PLATS, del 1
–Observera en plats och skapa material

TID: ca. en lektion á 45 min + tid att ta sig till mellan skolan och platsen för samskrivning.
PLATSREKOMMENDATION: det lokala torget, eller motsvarande plats där det rör sig människor
MATERIAL: 1 skrivblock (A6) + 1 blyerts per elev, kläder efter väder

1.

2.
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TORGET

Om det finns en plats där klassen kan sätta sig och se ut över torget kan ni göra det. 
Om inte så ställ er i en ring och vänd ansiktena utåt i ringen. Alla tar fram sitt block och sin penna. 

SCORES som läraren ger: 

Skriv ner en bokstav som du ser STORT över hela sidan. 
 Ta en ny sida i blocket. 
Skriv ner ett ord eller namn som du ser. 
 Ta en ny sida i blocket. 
Ser du fem olika färger? Vilka? Skriv ner.
 Ta en ny sida i blocket. 
Skriv ner fem saker du ser som är långt borta. 
 Ta en ny sida i blocket. 
Skriv ner fem saker du ser som är nära. 
 Ta en ny sida i blocket. 
Blunda och lyssna. Vad hör du? Skriv ner fem olika ljud. 

Om ni fram tills nu har suttit, gå och ställ er i en CIRKEL och vänd er om så ni tittar utåt.
 Ta en ny sida i blocket. 
Skriv ner något som du SER att någon GÖR. 
Promenera i cirkeln ett kvarts varv och skriv ner något som du SER att någon GÖR.  
(Cirkeln snurrar som en klocka, alla i cirkeln byter på så vis perspektiv).
Promenera i cirkeln ett kvarts varv igen och skriv ner något som du SER att någon GÖR.

Vänd er inåt i cirkeln. Läraren delar in klassen i fyra grupper. 
Varje grupp ska nu bestämma sin egen SCORE, det vill säga vad gruppmedlemmarna ska observera 
och skriva ner. 
 Ta en ny sida i blocket.
När grupperna har bestämt vad de ska skriva: skriv ner gruppens score.

Ställer er i utkanten av torget på en linje, fyra rader med gruppens medlemmar i en kö bakom den som 
står först. 
Skriv ner i blocket vad ni observerar enligt er grupps score.
Flytta er 10 steg, och skriver enligt er score igen. 
Flytta er 10 steg, och skriver enligt er score igen. 
Flytta er 10 steg, och skriver enligt er score igen. 

När ni är klara: 
Ställ er i en cirkel igen och stäng era block. 

DAGS ATT ÅTERVÄNDA TILL SKOLAN. Elever i Vasa övningsskola står i fyra rader, redo att observera och 
skriva enligt sina scores. 
Foto: Johanna Halme / Stiftelsen Pro Artibus
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SAMSKRIVNING PÅ EN OFFENTLIG PLATS, del 2 
– Skapa ett ljudverk tillsammans

TID: ca 60–75 min, en dubbellektion med rast.  
MATERIAL: anteckningarna i skrivblocken, telefon eller padda med app för inbandning av ljud (t.ex. 
Röstmemo), en högtalare därifrån ljudet kan spelas upp i klassen. 

DISKUSSIONSFRÅGOR:
 ∙ Torget som plats, vad gör det annorlunda från till exempel skogen? 
 ∙ Hur kändes det att observera och skriva på torget?
 ∙ Vad kommer ni ihåg från torget? 

Läraren delar ut anteckningarna.
Titta i anteckningarna och lista tillsammans: VILKA LJUD SOM FANNS PÅ TORGET?
Läraren skriver upp vad som gjort ljud på tavlan (t.ex. bil, prat, ambulans).

PÅ VILKA OLIKA SÄTT KAN VI SKRIVA DESSA LJUD? 

Till exempel ljudet för en BIL kan skrivas brum-brum, 
vroom-vroom eller rrrrrrnnnn. 

Läraren ber eleverna ge förslag på stavning och noterar 
de olika sätten att skriva ljuden bredvid varje ord som 
finns på tavlan. Använd gärna en annan färg på pennan.

Pröva sen att LÄSA UT LJUDEN tillsammans, ljuda igenom orden/ljuden på tavlan.  
Läraren pekar på ett ljud i gången. (* Alternativ för äldre elever, se längre fram i texten)
 
När ni har ljudat igenom allt en gång är det dags att SPELA IN LJUDEN. 
  Om du som lärare spelar in via en telefon eller padda, placera den så i mitten av klassen som 

möjligt. Det kan löna sig att alla i klassen flyttar sig lite närmare. Läraren kan starta inspelningen 
och sedan peka på ett ljud i gången så eleverna vet vilket ord de ska läsa. 

LYSSNA på er inbandning. 

Ni har nu GJORT ETT LJUDVERK tillsammans som beskriver torget. 

* Alternativ för äldre elever efter att ni listat ljud på tavlan: 

Dela in er i GRUPPER på ca 4 personer och KOMPONERA ETT LJUDVERK tillsammans i gruppen med 
orden/ljuden från tavlan. 
 ∙ Hittar ni en röd tråd? 
 ∙ Kan ni placera ljuden i en viss ordning så att en berättelse träder fram? 
Skriv ner i vilken ordning ljuden ska läsas. Bestäm sedan om alla i gruppen ska läsa alla ord tillsammans 
eller om ni turas om och läser olika delar av verket. Fundera om allt ska läsas med tydlig röst, eller om det 
passar att vissa ljud viskas eller uttalas väldigt högt. Skriv ner detta inom parentes efter orden på ert papper. 
T.ex. brum-brum (viskning).

Ljud på tavlan vid Vasa övningsskola

3.
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Tips till läraren på uppgifter i VISUELL TOLKNING AV MATERIALET från samskrivningen

KARTA ÖVER PLATSEN
MATERIAL: Anteckningar från samskrivningen, papper i 
olika färger gärna A3 eller större, pennor, kritor

Efter att ni gjort ljudverket i klassen kan elevernas 
anteckningar användas för att skapa en visualisering av 
allt de observerat på platsen ni samskrivit på. Be dem först 
rita en karta över torget/platsen ni gjorde samskrivningen 
på. Låt eleverna sedan gå tillbaka till sina anteckningar 
och be dem pricka in på kartan var de observerat vad. 
Detta kan de göra genom att skriva orden, ljuden, eller 
genom att skapa bilder av det som observerats, eller en 
kombination. Till exempel rita in en cykel och skriva ljudet 
av ringklockan rrriiingg.

TREDIMENSIONELLA TOLKNINGAR, FIGUR ELLER SKULPTUR
MATERIAL: Anteckningar från samskrivningen, någon typ av lera, underlägg, modelleringsverktyg

Be eleverna fundera på följande frågor:
∙  Vilket ord i dina anteckningar tycker du  

beskriver platsen bäst? 
∙ Eller vilket ord tycker du mest om?
∙ Hur ser ordet ut?

Sedan får eleverna göra en figur av ordet i modellera, 
keramiklera eller lufttorkande DAS-massa som kan målas. 
Skalan kan vara så att figuren kan placeras in på kartan, 
men de kan även göras i större format.

Ställ ut elevernas arbeten tillsammans med ljudverken! Buss på hållplats gjord i modellera av studerande vid 
Åbo Akademi.

När grupperna är klara med sina manus spelar läraren eller gruppen själv in uppläsningen av ljuden.

LYSSNA på era inbandningar. Ni har nu gjort ett ljudverk tillsammans som beskriver torget där ni skrev.

AVSLUTANDE DISKUSSION:
 ∙ Tycker ni att ljudverken beskriver torget? 
 ∙ Finns det något ljud som är viktigt som saknas? 
 ∙ Upptäckte ni något på torget som ni inte märkt förut? 
 ∙   Om någon som inte vet var ni har skrivit lyssnar på ljudverket, kan hen då gissa vilken plats  

ljudverket beskriver? 
 ∙Var kunde ni spela upp ljudverket annanstans än i klassen?

Studerande vid Åbo Akademi har bandat in sina 
observationer på torget och gör en karta av sin rutt.

4.



UPPGIFTERNA I FÖRHÅLLANDE TILL LÄROPLANEN

MÅNGSIDIG KOMPETENS I ÅRSKURS 1–2
Uppgiften anknyter till följande mål för mångsidig kompetens enligt läroplanen:
K1 Förmåga att tänka och lära sig
K2 Kulturell och kommunikativ kompetens
K3 Vardagskompetens
K4 Multilitteracitet
K5 Digital kompetens

BILDKONST FÖR ÅRSKURS 1–2
Uppgifterna anknyter till följande centrala innehåll i läroplanen för bildkonst:
I1 Egna bildkulturer
I2 Bildkulturer i omgivningen
I3 Konstens olika världar

Uppgiften anknyter till målen för undervisningen i bildkonst i årskurs 1–2:
M1  Sporra eleven att iaktta konst, omgivningen och annan visuell kultur med olika sinnen och genom att skapa bilder
M2 uppmuntra eleven att diskutera om sina iakttagelser och tankar
M3 uppmuntra eleven att ge uttryck för sina iakttagelser och tankar genom olika sätt att skapa bilder
M4 uppmuntra eleven att pröva olika material och tekniker samt träna olika visuella uttryckssätt
M6 uppmuntra eleven att iaktta hur man kan påverka visuellt genom att studera sina egna och andras bilder
M9 uppmuntra eleven att göra bilder utgående från att granska sin egen omgivning, olika tider och olika kulturer
M10 handleda eleven att känna igen olika värden i konsten, i sin omgivning och i den övriga visuella kulturen

MÅNGSIDIG KOMPETENS I ÅRSKURS 3–6
Uppgiften anknyter till följande mål för mångsidig kompetens enligt läroplanen:
K1 Förmåga att tänka och lära sig
K2 Kulturell och kommunikativ kompetens
K4 Multilitteracitet
K5 Digital kompetens

BILDKONST FÖR ÅRSKURS 3–6
Uppgiften anknyter till följande centrala innehåll i läroplanen för bildkonst:
I1 Egna bildkulturer 
I2 Bildkulturer i omgivningen
I3 Konstens olika världar

Uppgiften anknyter till målen för undervisningen i bildkonst i årskurs 3–6:
M1  sporra eleven att iaktta konst, omgivningen och annan visuell kultur med olika sinnen och genom att använda bilder
M2  uppmuntra eleven att diskutera om sina iakttagelser och tankar och öva sig att motivera sina åsikter
M3  inspirera eleven att uttrycka sina iakttagelser och tankar genom bild och genom andra uttryckssätt
M4  handleda eleven att mångsidigt pröva olika material, tekniker och uttryckssätt och att öva sin fömåga att skapa bilder 
M6  handleda eleven att bekanta sig med olika former av visuell kommunikation och att använda olika visuella uttryckssätt för att påverka sina bilder 
M8  handleda eleven att tolka konst och annan visuell kultur ur verkets, konstnärens och betraktarens perspektiv och att reflektera över 

historiska och kulturella faktorer som påverkar bilden
M10  handleda eleven att diskutera värden som finns i konsten, omgivningen och i den visuella kulturen

AVSLUTNINGSVIS

Tack att ni tagit del av vårt pedagogiska material. Vi tar gärna emot feedback och önskemål: 
https://proartibus.fi/kontakta-oss/

Följ oss via våra sociala kanaler @proartibus@proartibus och dela gärna er samskrivningskonst med oss 
genom att tagga oss. Använd även hashtaggsen #proartibus #proartibus och #barnensproartibus#barnensproartibus.

https://proartibus.fi/kontakta-oss/
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