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SAMMANFATTNING
Denna dokumentation kommer att leda er igenom en kort sammanfattning om fotokonstens historia 

och ramar för hur man enligt källor tar en perfekt bild i syfte att skapa förståelse för ett dagens 

problem inom fotografering; Att vara idérik och ha ett bildspråk som står ut från mängden.  

I denna studie undersöks hur saker uppfattas utifrån ett barns perspektiv i syfte att skapa förståelse 

för  hur  man  kan  nyttja  deras  fantasi  till  att  skapa  kreativa  bilder.  Detta  genomfördes  med  en 

explorativ studie på två förskolor runt om i Piteå kommun. Undersökningen gick ut på att barnen på 

förskolorna skulle skapa ett konstverk av saker man i normala fall slänger bort tex. Pappersrullar, 

mjölkpaket osv. Och därefter fotografera av sitt konstverk och berätta vad det föreställde och hur de 

kommit på sin idé. Det var totalt nio barn i åldrarna fem och sex år som ingick i undersökningen .  

De  empiriska  materialet  analyseras  och  diskuteras  och  resultaten  visar  att  barnens  kreativa 

arbetsprocess och bilder inspirerar till att se världen med nya ögon genom kameralinsen.



INLEDNING
Den digitala kameran erbjuder en mängd möjligheter. Fotoskolorna förr i tiden utgick utifrån att 

bilden skulle vara i fokus. Det är den fortfarande. Enda skillnaden nu är att vi kan välja och vraka 

bland hundra olika kameror i olika storlekar, vi kan föreviga vad det nu är vi vill spara i bild. 

Festen, bröllopet, sommardoppet, födelsedagen osv utan att det kostar shortan att framkalla. Den 

digitala världen låter oss uppleva bilderna direkt på datorns bildskärm. Ville man bli fotograf på 50-

talet så gick man antingen i teknikfixerad yrkesskola eller som lärling hos någon fotograf. Där fick 

man lära sig vad som var bra och vad som var mindre bra. Kloka ord från duktiga fotografer som 

visste vad det handlade om: att skapa djup, innehåll och dramatik, att skildra närhet och skapa form. 

Under 50-talet var det främst killar som sysslade med foto, men några undantag fanns förstås och 

särskilt om man backar tillbaka till tidigt 1900-tal. Då var det modernt att bege sig till fotoatejlén 

för att bli förevigad i finkostymen och då var det inte helt ovanligt att det stod en kvinna under det 

stora svarta skynket. På den tiden fanns det inte ens film utan ljuset fångades upp och fästes på en 

ljuskänslig glasplåt som var en förbättring av fransmannen Daguerre's försilvrade kopparplåt från 

1839. (Bergström, 2001)

FOTOGRAFI – EN HISTORIK FRÅN SVERIGE
Allt eftersom utvecklingen gick framåt och kamerorna blev mindre och och mindre och filmen blev 

snabbare, desto mer fick vi se på bild. Fotografering blev nu var mans verksamhet. Allmänheten 

fotograferade, de proffersionella likaså och i takt med utvecklingen ökade även undervisningen i 

skolorna. Fotografins historia är en omtumlande och spretig berättelse. Fotografi är ju inte bara en 

sak utan kan vara alltifrån privata minnen till ett arbetsredskap i vetenskapens tjänst och ett 

konstnärligt uttryck mm. Det är ju förstås positivt att fotografin är så mångfacetterad, även om det 

lett till mycket bråk. Att använda sig av färg för att skildra verkligheten under 70-talet ansågs inte 

okej. Det var ungefär som att svära i kyrkan. (URL http://www.fotoskolansthlm.se) Färg var glättigt 

och ytligt, något som hörde hemma i reklamen och modet. Dokumentärt skulle vara svart/vitt på 

grund av kravet för snabbhet vid reproducering och återgivning i bild. 

Lars Tunbjörk ändrade på denna regel när han under tidigt 80-tal började vända kameran mot 

verkligheten med laddad färgfilm. Dessutom började han experimentera och la fokus på saker som 

låg vid sidan av, istället för att sätta den vackra röda sommarstugan i fokus blev kraftledningen 

bakom knuten huvudmotivet. (URL http://www.fotoskolansthlm.se) Han öppnade vägarna för 

nytänkande när han började skildra stormarknader, vägkrogar och folkhem utan att försköna 

motiven.Samtidigt som Irving Penn i Manhattan, New York fashinerade en hel värld med sina 

porträtt. Hans ledord ”Less is more” står för enkla reducerade bilder som starkt berör betraktaren. 



(Bergström,2001) 

Desto rörigare blev det när konstnärerna fattade kameran i handen under 90-talet. Plötsligt började 

man se suddiga bilder i modetidningar, fotografier som var helt fel i färgen på grund av tidens 

dåliga fixativ och bilder på enkla motiv som en vattenslang. Det digitala förfarandet upplevdes som 

ett hot för många. Aldrig i livet skulle en dator få ersätta mörkerrummet. Ett äkta fotografi var 

skapat med hjälp av silvernitrat och inget annat. 

Idag är själva filmrullen passé och en ny typ av kamera krävs. Numera måste man vara teknisk 

kunnig och göra som Lars Tunbjörk och man måste vara kreativ och våga bryta gamla traditioner 

för att hitta nya spännande uttryck för att synas på marknaden. Man måste vara fantasifull och gärna 

ha tillgång till ett par vackra miljöer, saker eller människor eftersom fotografering handlar om att 

fotografera av verkliga ting. Som fotograf idag har man inte råd med idé torka. Så vad gör man när 

idéerna inte kommer? Det är vad denna uppsats behandlar. Ett exempel är att gräva djupare i vad 

kreativitet är. 

”Kreativitet kallar vi en sådan mänskilig aktivitet som skapar någonting  

nytt, oavsett om det skapade är ett ting i den yttre världen eller en  

konstruktion av intellektet eller känslan, en konstruktion som bara existerar  

och ger sig till känna i människans inre.[...] Den kreativa förmågan kallar  

Vygotskij för fantasi och det finns ingen motsättning mellan fantasi och  

verklighet. Fantasi är ingenting primitivt eller metafysiskt utan en  

medvetandeform – kombinationsförmåga - som hör ihop med verkligheten  

på olika sätt.” Vygotskij (1995)

När man pratar med ett barn angående dess teckningar så kanske vi som vuxen bara ser en massa 

streck på ett papper, medan barnet ser ett lejon eller liknande. Som vuxen är vi mer kritiska till vårt 

förhållningssätt, vilket leder till begränsingar inom vårt kreativa skapande.Vygotskij skriver att den 

skapande fantasi som vi har som barn försvinner i takt med att vi växer upp. Även barnen börjar 

förhålla sig kritiskt till sina teckningar och de barnsliga schemana upphör att tillfredställa det. 

Barnen blir subjektiva och kommer till insikten att det inte kan rita och tappar intresset. 

Detta är ett fenomen som även kan drabba fotografer. Man fastnar i enspåriga banor och blir lätt 

kritisk till sina bilder, vilket är trist att man ska haka upp sig på formen och utsnittet istället för att 

njuta av bildens små delar som en vacker helhet. När man går i skolan och läser fotografikurser får 

man lära sig ett sätt att fotografera, som är begränsat med flera tumregler som bestämmer hur man 

bör fotografera och vad man bör undvika.  Att slaviskt följa alla dessa tips och tricks leder enbart till 



stereotypa bilder eftersom tipsen är spridda bland många människor. Sannorlikheten blir då att 

bilderna enbart blir upprepningar på andras. En väg för att undvika automatiska handlingsmönster 

är att försöka tänka från noll varje gång. Då finns chansen att du lyckas hitta unika och ovanliga 

bildlösningar som sticker ut ur mängden. Det finns en gammal sedvänja i fotovärlden som lyder 

ungefär så här:

”Ett engagerande innehåll kräver en neutral form, ett neutralt innehåll  

kräver en engagerande form.” (Segeholm, 2008)

Med det menas att något måste ta tag i betraktaren. Om inte innehållet är särskilt spännande måste 

formen vara det och tvärtom.

Gyllenesnittet – ett vägval formässigt för att skapa dynamik och harmoniska bilder istället för 

statiska och tråkiga bilder. En regel man lär sig att använda i skolan. Men om man ska ta en bild 

som ska förmedla känslan av oro kanske inte gyllenesnittets principer alltid är det bästa. Att fota 

med solen i ryggen har man hört många gånger när man började fotografera, men egenskaper av 

min egen skugga som upprepade sig i bilderna var inte alltid särskilt snyggt. Problemet med dessa 

tips är att det bara är tips, det innehåller inte kunskap utan enbart ett handlingsmönster. Att inte 

fotografera ett landskap mitt på dagen är en klassiker och varför det? Jo du vill ju göra landskapet 

spännande med långa skuggor och spännande färger. Frågan är bara, varför du alltid skulle vilja 

göra det. 

Trots vetenskapen om detta fenomen så etsar sig alla dessa tips fast i hjärnan och påverkar 

fotografen. I fotograferings situationen gör fotografen medvetet en snabb bildanalys där han/hon ser 

ut ett objekt, komponerar bilden mer eller mindre utifrån några av dessa tips och trycker av. Det är 

även dessa tips och tricks som gör en bra fotograf framgångsrik. Problemet är bara att som fotograf 

är konkurrensen hård och det gäller att hänga med och förnya sig, hitta nya spännande vinklar som 

bryter mot det vi är vana att se. Allt för att sticka ut ur mängden och väcka uppmärksamhet. En bra 

bild sticker ut och ropar titta på mig, här är jag! Idén till en bra bild grundar sig på ett intresse för 

motivet och ju mer ovanligt motivet är desto större sannorlighet är att det blir fotograferat. 

(Segeholm, 2008) För att kunna närma oss bilder och motiv med nya ögon kan ett sätt vara att ta 

hjälp utav barnen bilder och se vad som fångat barnets uppmärksamhet. Det finns en gammal 

tradition ”objet trouvé” som var vanlig bland surrealistiska konstnärer på 1920-talet och teorin 

bakom är att vilket föremål som helst är konst om vi utpekar det som konst. 



I denna studie undersöks hur fysiska objekt uppfattas utifrån ett barns perspektiv i syfte att skapa 

förståelse för hur man kan nyttja deras fantasi till att skapa kreativa bilder.

Uppsatsen är strukturerad enligt följande. Introduktionen behandlar en kort sammanfattning om 

fotografins historia och var vi är idag, vilket mynnar ut i ett problem och en frågeställning. Efter 

introduktionen  följer ett metodkapitel där det ges förklaringar på vilka metoder som använts, vad 

de är lämpade till och varför de har valts i denna studie. När metoderna är beskrivna kommer ett 

kapitel som förklarar  hur studien har gått till och vilka som deltog i den. Därefter följer en analytisk 

del med syfte att studera bilderna. Sedan redogörs resultatet utav det empiriska materialet följt av en 

diskussion. Avslutningsvis kommer ett kort stycke om vidare studier och källförteckning.

METOD
Denna studie är genomförd som en så kallad explorativ studie. Explorativa studier lämpar sig för att 

få grundläggande kunskaper inom ett problemområde, där man bör ange typsika fall och bestämma 

vad som behöver undersökas. Vilka relevanta variabler och begrepp finns det? Vad är mindre viktigt 

och vilka alternativ kan uteslutas. Explorativa studier måste ofta vara induktiva i sin ansats och med 

induktion menas att man utgår från en datainsamling och ur det materialet söker dra mer generella 

och teoretiska slutsatser. Viktigt att ta hänsyn till är även att datainsamlingen skall ske helt 

förutsättningslöst. (Wallén, 1996)

Det har dock riktats kritik mot induktiva ansatser inom vetenskapsteorin på grund av att dessa inte 

innehåller något annat än vad som redan finns i det empirsika materialet. Det anses också vara ett 

faktum att eftersom man gör ett urval och undersöker vissa fenomen så finns det något slags 

teoretiskt ställningstagande. Detta medför att det är omöjligt att vara helt förutsättningslös, men

att vara förutsättningslös iinnebär även att inte ta något för givet och man måste veta vad det är som 

man inte kan förutsätta. (Wallén 1996). I den här studien kunde det inte förutsättas hur barnen på 

förskolorna skulle reagera på uppgiften, vad de skulle göra av den och vad resultet skulle bli. Jag 

kunde därför erhålla ett så förutsättningslöst ställningstagande som möjligt genom studien.

Eftersom målet inte var att söka kvantitativ kunskap, utan att göra en kvalitativ studie i olika 

barngrupper där syftet var att få fram barnens uppfattningar och idérikedom besöktes endast två 

förskolor i Piteå kommun. Förskolorna var från två olika rektorsområden och med olika 

inriktningar. Detta för att kunna se om resulatet skiljde sig från olika barngrupper när man tittade 

utifrån ett kreativt perspektiv. Studien genomfördes med totalt 9 barn i åldrarna fem till sex år, då 

skapar lusten fortfarande är stor och barnen inte har utvecklat förmågan att tänka kritiskt. 

Vygotskij (1995) Utförandet av den explorativa studien omfattades av så kallad deltagande 

observation och kvalitativ intervjumetod.



DELTAGANDE OBSERVATION
Att observera är en av våra främsta metoder för att studera vår omvärld i vardagen och vi gör det 

mer eller mindre slumpmässigt beroende på vilka förkunskaper vi sitter på. Observation är även 

väldigt vanligt förekommande inom vetenskapen. Här måste dock observationen vara systematiskt 

planerad och informationen måste registreras kontinuerligt. Observationsmetoden kan användas i 

olika syften men den är mest förekommande i samband med explorativa undersökningar.(Patel & 

Davidson, 2003). Det datamaterial man får in lägger grunden för vidare studier med andra tekniker. 

Observationsmetoden kräver mindre i form av sammarbete och aktivitet hos de utvalda personerna 

än de flesta andra tekniker. Därför ansågs metoden lämplig som komplement för att studera barnens 

kreativa arbetsprocess.

Det finns olika typer av observationstekniker, både de som är strukturerade och ostrukturerade. 

Strukterade observationer innebär att man redan innan observationstillfället har ett tydligt uppsatt 

mål som man vill observera och ett tydligt observationsschema att gå efter. Ostrukturerade eller 

förutsättningslösa observationer är så klart motsatsen till struktuerad, vilket innebär att forskaren 

utgår utifrån ett mer utforskande syfte för att samla in så mycket kunskap som möjligt. Detta 

exkluderar behovet av ett redan färdigställt observationsschema. Denna ostrukterade 

observationsmetod är mer lämplig än den strukturerade metoden på grund av studiens utforskande 

syfte och förhållningssätt. Viktigt vid den här typen av observationer är att förbereda sig väl så att 

man tydligt har klart för sig vilken typ av observeringssituation det är, vem/vilka som ska 

observeras, vilken/vilka situationer, hur registreringen skall ske och under vilken tidsrymd man har 

att röra sig med. (Patel & Davidson, 2003)Vidare skriver de att det är viktigt att ta ställning till hur 

observatören ska förhålla sig. Ska observatören vara deltagande eller icke deltagande. Denna studie 

genomfördes  med deltagande observationsteknik där förskolorna underrättades några dagar innan 

och kunde bestämma om de ville vara med eller inte.

Nackdelen med deltagande observationer som bör nämnas är att risken finns att eftersom 

observatören är med i gruppen kan det störa gruppens naturliga beteende mönster. Men i detta fall 

ansågs det inte vara något problem eftersom det tillhörde barnens vardag att möta olika vuxna 

människor som kommer in som vikarier på förskolan. Tvärtom tror jag att det var positivt att jag 

gjorde mig till känna istället för att de skulle undra vem jag var och på så vis förlora fokus på 

uppgiften. En stor fördel med deltagande observationer är att man får kännedom om socialt 

samspel, ”tyst” eller outsagd kunskap om sådant som tas för givet. (Wallén,1996).



KVALITATIV INTERVJUMETOD
Syftet med kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera egenskaper och sidor hos något, t.ex. 

den intervjuades livsvärld eller uppfattningar om något fenomen.  Detta leder till att man aldrig kan 

formulera svarsalternativ i förväg åt respondenten och/eller avgöra vad som är det ”sanna” svaret.

(Patel & Davidson, 2003) Syftet med de kvalitativa intervjuerna med barnen var att ta del av 

barnens uppfattning kring deras verk och även försöka förstå deras livsvärld varifrån de fick sin idé. 

Detta för att det skulle bli enklare att kunna dra slutsatser baserat på deras ord och fotograferade 

bild. Slutsatser som skulle kunna leda till kunskap om hur man hittar tillbaka till fantasin i vardagen 

och även hur man kan fotografera mer kreativa bilder. Frågorna var enkelt formulerade så att det 

inte skulle bli några språkliga missförstånd. Frågorna som ställdes var: Vad är det för något och hur 

kom du på idén? Formuleringen på frågorna resonerades fram tillsammans med en av 

förskolelärarna på förskola 1. Detta på grund av att inom kvalitativ intervju är det viktigt att 

intervjuaren kan behärska språkbruk, gester och kroppsspråk som intervjupersonen kan relatera till 

och som är relevanta i dennes sociala sammanhang och eftersom fröken på förskolan satt på 

kunskap om barnens språkliga utveckling kändes det naturligt att fråga henne. 

Inom kvalitativ intervjumetod är det vanligt förekommande och anses även vara en fördel om 

intervjuaren sitter på förkunskaper och är förberedd inom det område som ska studeras. Det är dock 

inte nödvändigt att från början ha en teoretisk utgångspunkt inom de empirinära ansatserna som 

t.ex. explorativa studier. (Patel & Davidson, 2003) Det är dock viktigt att forskaren i möjligaste mån 

blir medveten om sin förförståelse så att denna inte färgar den kvalitativa intervjun mer än 

nödvändigt. Med förförståelse menas i detta sammanhang forskarens teoretiska kunskaper som 

subjektiva och känslomässiga erfarenheter. 

BILDANALYSMETOD
För att kunna skapa något av det bildmaterial som samlats in genom den explorativa studien, 

lämpade sig användandet av en bildanalysmetod för att studera bilderna på djupet. En bildanalys  är 

en upplösning av bilduttrycket där vi studerar de olika delarna som enskilda objekt. (Borgersen & 

Ellingsen,1994) Det intressanta i detta är människors olika tolkningar. Inom hermeneutiken, vars 

ursprungsteorier kommer från bibel- och annan texttolkning, finns idag en överlappning mellan 

forskningsområdet semiotik vilket innebär att det även kan innebära tolkning av symboler och 

bilder. (Patel & Davidson, 2003) 

”En viktig förutsättning för att kunna utföra litterär analys är bland annat att vi har kunskap om 

litterära verkningsmedel, det vill säga vi måste veta något om vilka stilistiska grepp författaren  



avnänt sig av när han eller hon skrev en skönlitterär text. [..] Sådana kunskaper om mediernas  

formella verkningsmedel är även en viktig förutsättning för att kunna genomföra en bildanalys.  

Också här måste vi veta något om de visuella uttryckens formella egenskaper och vilka  

formspråkliga verkningsmedel bildskaparen har använt sig av i ett aktuellt bilduttryck.”

(Borgersen & Ellingsen,1994) 

En av huvudpunkterna inom hermeneutiken är att den som tolkar en text eller en bild måste ha 

förförståelse i form av språklig och kulturell gemenskap.(Wallén,1996) och (Borgersen och 

Ellingsen, 1994) Viktigt är även att denna förståelse artikleras väl och görs medveten.

Vid tolkandet växlar man mellan del- och helhetsperspektiv på samma sätt som i en bildanalys. Man 

uppmärksammar motsättningar mellan de olika delarna och helheten. För varje ny textrad eller varje 

ny bild som man läser av kan leda till nya sätt att förstå den aktuella delen man arbetar med och den 

framväxande helheten. (Wallén,1996) Det är även viktigt att tänka på kontexten, alltså i vilket 

sammanhang bilden är fotograferad/publicerad och motsvarande i vilken situation befinner sig 

betraktaren.

En bildanalys består av tre olika delar; Näranalys, receptionsanalys, intentionsanalys. I näranalysen 

tittar man på bildens allmänna utseende, bland annat om den är stor, liten, ljus, mörk, färg eller 

svartvit, vilken teknik som har används och vilken typ av bild det är. Man tittar även närmare på hur 

är bilden uppbyggd i form av bildkompostion, kontraster, bildinnehåll - dennotativt och konnotativt. 

Detta är början av analysen men för att verkligen förstå bilden kan vi inte bara kommentera 

ytfenomenen utan vi måste även försöka tränga in i bilden på jakt efter ett budskap.

(Bergström,2001)

I den tolkande delen av analysen får man inte glömma bort att det är den upplevande subjektes 

tankar och känslor som ligger till grund för denna process. Även om vi lär oss att ställa bestämda 

frågor för att hitta svar så får man inte glömma bort att bilden kan tolkas på olika sätt beroende på 

din personlighet, åsikter, reaktion och upplevelser. Alltså kan en och samma bild tolkas olika av 

olika personer. Trots detta anses fördelarna med en bildanalysmetod vara större än nackdelarna. 

Med hjälp av bildanalysen kan man i denna studie titta på barnens bilder inte bara som helhet, utan 

även som små byggstenar. Detta kallas för receptionsanalys enligt Bergström (2001). 

Detta är ett vanligt sätt att disponera en analytisk utläggning på, men gäller såklart inte alla. En 

analys måste även ta hänsyn till bildens egenart, till exempel genom att fråga när, för vem och – till 

en viss grad – av vem bilden gjordes. Sådana förhållanden ligger till grund för vilka 



problemställningar som framförs som intressanta och relevanta inte minst i val av 

betraktarståndpunkt, det vill säga metod för bildanalysen.

 ”Det som är avgörande för vårt metodval är alltså inte bara förhållanden  

som är knutna till eller bestämda av verket självt; valet styrs även av vilket  

ämne eller personligt intresse analytikern har för det aktuella  

verket.”(Borgersen & Ellingsen,1994)

I och med att i denna studie undersöks hur saker uppfattas utifrån ett barns perspektiv i syfte att 

skapa förståelse för hur man kan nyttja deras fantasi till att skapa kreativa bilder, valdes fokus bort 

från innehållet i bilderna, eftersom innehållet i sig inte är relevant. Det är däremot intressant att 

analysera formen och hur vida barnet valt att se och fotografera av sitt objekt, för att kunna svara på 

frågeställningen. En formanalys kan i sin mest extrema form begränsas till en deskriptiv 

beskrivning av verkets formala kvaliteter. 

”Det vill säga att bildmotivets värden reduceras till en beskrivning av  

formspråkliga och kompositionella verkningsmedel. En sådan analys är det  

inte vad som är avbildat, utan hur detta är gjort, som är det mest  

väsentliga”.(Borgersen & Ellingsen,1994)

STUDIEN
Den explorativa studien genomfördes på två olika förskolor i Piteå kommun. På den första 

förskolan fanns nära kontakt med en av fröknarna i gruppen som hjälpte till med studien. 

Barngruppen som var med i studien bestod av fem barn, fyra flickor och en pojke i åldrarna 5-6år. 

Fröken på förskolan fick hjälpa till att instruera barnen och hjälpa dem med kameran och intervjua 

barnen, då jag som forskare ville hålla mig i bakgrunden och enbart observera för att inte påverka 

barnen på ett negativt sätt utifall de skulle vara blyga. På den andra förskolan studerades en 

barngrupp med fyra barn utan att någon av fröknarna var med och barnen som deltog i studien var 

även här mellan 5-6 år varav tre flickor och en pojke. 

BARNENS UPPGIFT
Barnen på de båda förskolorna fick i uppgift att skapa ett konstverk av material som man i normala 

fall slänger bort som t.ex. pappersrullar, mjölkpaket och så vidare. På så sätt fick de verkligen nyttja 

sin fantasi för att skapa någonting nytt. Under tiden de pysslade observerade jag och förde 

anteckningar för att underlätta arbetet i efterhand. 



När de var klara med sitt konstverk skulle de fotografera av sitt konstverk med en digital 

kompaktkamera vars inställningar var satt på automatik, för att underlätta för barnen. Jag/fröken 

visade barnen hur kameran fungerade, det vill säga vart man tittade i sökaren och knappen för att ta 

ett kort. Därefter fick de själva ta en bild på sitt konstverk utan att jag/fröken visade hur de skulle 

fota. När de var nöjda fick de berätta vad det föreställde och hur de kommit på idén till det. Alla 

barnen fick samma fråga. ”vad föreställer det och hur kom du på idén” Svaren på frågorna spelades 

in med en diktafon och skrevs sedan ner på ett papper för vidare bearbetning. 

FORMANALYSER AV BARNENS BILDER
Bilderna nedanför är tre exempel på bilder som ett av barnen fotograferade. På basis av vad vad 

litteraturen säger om bildanalyser följer nedan en deskriptiv beskrivning av bilderna i form av en så 

kallad formanalys i sin extrema form där fokus ligger på bildernas byggstenar och verkets formala 

kvaliteter. (Borgersen & Ellingsen,1994) 

Det man märkte när man började studera bilderna från den första förskola, var att många av bilderna 

påminde om varandra. Vilket kan ha att göra med att barnen fotograferade av sina saker efter 

varandra och blev inspirerade av personen innan. En annan faktor, om man kikar närmare på 

utsnittet, kan man ganska klart tyda att barnen har stått och fotat utifrån sin egen ögonhöjd. De har 

inte lekt med perspektiven och fotat  exempelvis kraftigt uppifrån eller nerifrån. Men det har ändå 

lyckats fånga en intressant form.

Bild 1 här bredvid skulle nog många klassa som amatörmässig där 

det mesta har gått galet för fotografen. Det mesta av bildytan 

ockuperas av bordet och den tydliga fönsterkarmen i bakgrunden. 

På det hela taget verkar motivet ganska ointressant och liknar alla 

dessa hopplösa fotografier vi alla tagit någon gång. Bilder där        

fotografen hållit kamerna för lågt, eller att personen hunnit 

försvinna innan fingret rörde vid utlösaren. Men det är samtidigt     Bild 1  

något med motivuppbyggnaden i bild 1 som lockar. Något som förstärker känslan av disharmoni 

och oro. Bilden består av en mängd linjer. Vertikala linjer från fönstret som krockar med det 

horisontella och mörka fältet från fönsterkarmen. Djupgående linjerna av vänsterkanten på bordet 

som tillsammans med kartongens insida, skapar en inåt rörelse i bilden. Det minsta föremålet i bilen 

är placerat långt ut till höger i bilden så att bara halva motivet kommer med i bilden men på något 

vis öppnas en nyfikenhet hos mig som betraktare.



”Olika kompositioner får betraktaren att läsa bilden på olika sätt. Det lilla  

äpplet i mitten av bilden ger en lugn och statsik bild. I närbilden känns  

äpplet stort och påträngande. Där äpplet ligger i bildens nederkant blir det  

mer handling i bilden, man kan tänka sig att det är antingen på väg ut eller  

på väg in. När en del av äpplet är borta ur bilden kan vi uppfatta det som 

ett störningsmoment, hjärnan börjar sysselsätta sig med att rita upp resten  

av formen på egen hand.” (Segeholm, 2008)

Ett citat som nog många kan hålla med om. I alla fall när det gäller bild 1. Samtidigt som blicken 

dras till det lilla objektet så känns placeringen en aning ”off”. Motivet på bilden bryter mot det vi är 

vana att se i verkligheten. Vårt öga kan inte kapa ett äpple och välja bara att se ena halvan såvida 

det inte står något annat objekt framför, varpå det blir fashinerande att studera dessa typer av bilder. 

Det blir en krock i vårt medvetna vilket upplevs som lite konstigt och nästan lite nervkittlande. Att 

leka med formen på detta sätt skapar dramatik och bryter mot vårt bildseende.

Studerar man bildens uppbyggnad ur en fotografs synvinkel och bortser från de innehållsmässiga 

bitarna, kan man mycket väl se ett fungerande koncept. Stort och smått i olika kombinationer med 

varandra kan skapa dynamiska och intressanta bilder som väcker olika känslor. ”Less is more” kan 

komma att få en ny betydelse i framtiden. Vad händer om man börjar kapa bort så pass mycket av 

ett motiv utan att det förstör bildens budskap och innebörd?

”En vågad komposition, oavsett den samspelar med innehållet eller inte, kan överraska  

och på så sätt ge bilden ett bra formvärde.”(Segeholm, 2008) 

Bilden 2 här till höger, är en närbild vars komposition är uppbyggd 

av två diagonala linjer som korsar varandra likt ett kryss. Från det 

vänstra hörnet högst upp till det nedre högra hörnet och det övre 

högra hörnet till det nedre vänstra. Spännande form, trots att bilden 

är suddig. Tänk om man skulle använda sig av suddiga bilder, hur 

skulle det se ut? Att fota en reklambild på en ny produkt, fast själva 

produkten är oskarp och skärpan ligger på något i bakgrunden.        Bild 2

Låt oss säga att vi ska marknadsföra en ny telefon, i förgrunden ser vi telefonen – oskarp – och i 

bakgrunden ser vi glada människor som pratar i telefon, eller sitter på en bänk och leker med 

telefonen. Skulle detta kunna skapa ett beroende hos betraktaren att ta reda på mer om telefonen? 

Man skulle även kunna tänka sig att det är en bildserie, där telefonen blir skarpare och skarpare ju 



närmare release datumet man kommer. Intressant att prova om det skulle fungera. 

Bilden 3  är en dramatisk bild. En instängd form vilket gör att 

objektet i mitten känns främmande, lite hotfull nästan. Kommer det 

att flyga på en eller försöker det hålla sig borta. De diagonala 

linjerna skapar ett sug i bilden, samtidigt som glepan mellan 

kartongen och bakgrunden påminner om dörr som står på glänt. 

Nya möjligheter eller något som är på väg in.    Bild 3

Bilderna som studerats ovan föreställer ett hus och en bil, en idé som flickan bara hittade på. Hon 

såg ett värde och ett innehåll av ”skräpet”  och byggde ett hus och en bil av det. Hennes bilder 

inspirerar en att tänka ett steg längre. 

Bild 4         Bild 5    Bild 6

Bild fyra får en att känna sig liten och ensam och det starka motljuset förstorar effekten av utsatthet. 

Jag kopplar det till att sitta på en stol i ett förhörsrum där polisen lyser en i ansiktet med en stark 

lampa och vill att man ska svara på frågor.  Jämför man bild fyra med bild fem så ser man två 

liknande bilder, men ett formspråk som berättar olika saker. Även om föremålet på bild fem också 

är ensamt på ett tomt bort, så infinner sig inte känslan av samma utsatthet som i bild fyra. Dels på 

grund av avståndet till motivet och dels på storleken på föremålet och dess utformning. Föremål 

fem har pelare som skyddar den likt en igelkottes taggar tillskillnad mot för den lilla asken på bild 

fyra. Mycket av det Segeholm skriver i sin bok om olika utsnitt stämmer bra in på hur bilderna 

uppfattas.Vilket kan ha att göra med den bildkunskap man har lärt sig genom åren och dessa typiska 

element i bildspråket som är kända för oss. Som betraktare tolkar man bilder och förstår att det 

betyder något om ett objekt är avbildat som litet. Kanske kände sig flickan väldigt liten och 

försiktig i sitt förhållningssätt till omvärlden. Många av barnen på förskolan var  blyga mot mig 

som forskare, samtidigt som de studerade en noga.  En flicka däremot var inte blyg, hon ville jag 

skulle sitta och titta på när hon byggde så hon kunde visa hur duktig hon var. Föremålet hon byggde 



blev en postlåda med bokstaven M på (bild 7).  Medan flickan som tog bild 4 byggde en 

bokstävsburk. Båda var idéer som de bara hade hittat på.

Vad föreställer det?

”Bokstävsburk som man har bokstäver i.”

Hur kom du på idén?

” Jag hittade bara på den idén.”

Vad föreställer det?

”En postlåda”

Hur kom du på idén?

”Jag hittade bara på det.”

Det skulle vara intressant att ta en bildserie där man bara fick utgå 

från sin egen ögonhöjd och ett fast objektiv på expempelvis 90mm 

brännvidd och försöka fota ett annars helt ointressant föremål i 

vardagen och göra formen till något spännande. Utmana sig själv att 

tänka som en av flickorna som berättade att hon hittade spöken och 

fick idén till att göra en spökbåt och som sedan fick syn på en stor 

panodilask varav idén till en spökbil uppkom.(bild 6)       Bild 7

Vad föreställer det?

”Gör en spökbåt och en spökbil.”

Hur kom du på idén?

”För jag bara hittade spöken.”

Hur kom du på idén till spökbilen?

”Såg den stora asken.”

Skulle man kunna hitta intressanta bilder om man slutade tänka så mycket och började intressera sig 

för ”vanliga” saker. Med vanliga saker menas saker som man har hemma men som man kanske inte 

tänker på. Om man studerar ett objekt, kanske man upptäcker att till exempel tandborsten har 

väldigt fina färger och formen på på ett löv påminner om ett hjärta.



Bild 8            Bild 9       Bild 10

På den andra förskolan byggde en av flickorna ett hus som hade en säng och ett träd som låg över 

huset. Hon berättade väldigt fritt kring vad hon gjorde och idén till vad det föreställde kom först 

efteråt, eftersom hon bara hade placerat ut och limmat sakerna på det sättet så att det såg ut så. 

(bild 8 och 9)  

Vad föreställer det?

”Ett hus. Här är en säng. Här är så man inte stöter huvudet. Här är väggarna och dörren.

Det här är oxå ett hus och det där är ett träd som ligger över huset och det här är också ett träd  

och här är spindelnätet.”

Hur kom du på idén?

”Jag bara hedde fast det och så limmade jag bara så såg det ut så.”

Intressant tillväga gång sätt. Precis som Segeholm pratar om att man alltid ska försöka tänka från 

noll varje gång man ska fota en bild, så skapar hon ett konstverk där idén om vad det föreställer 

kom först efteråt. Tänk att bara få kasta sig in i nått och experimentera för att se vad det blir. Visst 

låter det spännande? Exakt det som denna studie gick ut på, att låta barnen vara små 

konservöppnare som hjälper oss öppna nya vägar och idéer som vi vuxna sedan kan utveckla till 

något större. Många av barnens bilder påminner om ”nybörjarbilder” där huvudobjektet alltid är i 

mitten av bilden, men det är spännande hur de ändå har lyckats skapa linjer och diagonaler som man 

letar efter när man gör bildanalyser. Bild 9 har en diagonal som går från det nedre högra hörnet 

uppåt mot det övre vänstra och det är spännande hur pojken som fotade bild 10 valde att fotografera 

av sin marackas framifrån och inte från sidan. Kanske är vinkeln som ger bäst överblick inte alltid 

den bästa, utan man ska som segeholm säger, leka med formen för att hitta den lösning som 

genererar i nytänkande. 



Bild 11            Bild12       Bild 13

”Det här är ett tvspel och det är som att det här är en kock. Det här är en 

kock. Vet du vad som kommer här bak?  Här kommer gas. Blaaaauush! Och 

det här är en gubbe som sprutar tvåååål!

Det här är en människa det här med. Det är en människa som delar ut mat  

och strips. Det här är ett Tvspel, som man spelar på. Det här är ett  

badhus.” (Flicka 1)

Många idéer framkallades genom att barnen använde sig av synen och tittade på saker med kreativa 

ögon där de inte nödvändigtvis letade efter sakernas faktiska användningsområden utan dess former 

som passade deras syfte. Många i den kreativa världen hittar sin inspiration ute i naturen, på gatorna 

och på att studera människor. Det finns alltid något vackert som ögat fastnar vid och som man kan 

inspireras av. Det gäller bara att hitta guldkornen och släppa loss tankarna lite och tillåta sig att 

studera ett objekt. Det behöver nödvändigtvis inte vara vackra saker utan möjligheterna är stora om 

vi låter oss själva se saker ur ett barnsperspektiv. Där kan en panodil ask likagärna vara grunden till 

bil. Former och lösningar finns överallt, det gäller bara att öppna ögonen och se dem. Kanske är det 

ett tips att börja leta efter saker och platser som man i normala fall inte letar efter. Då kanske man 

kan hitta tillbaka till stadiet man hade som barn och där fantasin skapades. Om man besöker en plats 

man aldrig varit på förut, kan man kanske se världen med nya ögon och än t.ex. de som har bott där 

i 20 år innan. Det är lätt att bli hemmablind om man aldrig vågar sig utanför sina  kreativa ramar. 

Bild 14            Bild15       Bild 16



Bild 17            Bild18       Bild 19

Det var intressant att se hur barnen arbetade fram sina konstverk. Hur det sammarbetade och 

glädjen i det de gjorde. Många av bilderna de fotade innehåller väldigt många objekt och har en 

tendens till att bli grötiga, men det är något i bild 17 som får mig att hajja till. Motivet föreställer en 

gubbe som brytit huvudet och jag gillar kompoisitionen av bilden. Hur röret liksom tonar upp sig 

som ett högt torn och delar av bilden med en fin lutande linje. Påminner lite om bilder tagna på 

höga byggnader där fotografer lekt med perspektivet genom olika vidvinkelobjektiv.

RESULTAT
De första bilderna som analyserades var avskurna och suddiga. Många skulle klassa dem som 

amatörmässiga och förmodligen gå vidare utan att betrakta dem noggrannare. Bara det faktum att 

det mesta av bildytan ockuperas utav ett bord och inte på huvudmotivet kan kännas trist. Dock går 

bilderna lite i samma anda som Lars Tunbjörks bilder, då även han experimenterade med att lägga 

fokus på andra saker i sitt bildspråk. Studerar man den första bilden mer närgående upptäcker man 

en mängd linjer som tillsammans bygger upp en komposition och skapar en sorts rytm i bilden. En 

känsla av disharmoni och oro som innfinner sig enbart tack vare kompositionen och beroende på 

hur betraktaren läser bilden. Därför kan vi dra slutsatserna att kompositionen och bildens 

uppbyggnad är en viktig del för att påverka betraktaren och för att skapa den rätta känslan. 

En annan viktig faktor som framgår i studien är barnens sätt att skapa kontraster. I detta fall menas 

kontraster mellan stort och smått. Exempelvis det stora huset och den lilla bilen bredvid varandra 

(bild1) eller det stora bordet och den lilla asken ovanpå (bild4). Dessa faktorer kan skapa dynamiska 

och intressanta bilder om man kombinerar de två kontrast elementen. Sedan bara det faktum att  ett 

av huvudmotiven inte fick vara med helt tycker jag är fashinerande. Hur mycket av huvudmotivet 

kan man skala bort innan bilden tappar sitt formvärde? Bild 1 har en vågad komposition på det 

sättet. Den överraskar och därför ges bilden ett högre formvärde i betraktarens ögon. 

Suddiga bilder upplevs ofta som misslyckade bilder som hamnar i skymundan och glöms bort. 

Suddiga bilder kan upplevas som konstiga och man finner det irriterande att inte skärpan sitter på 

huvudmotivet. Men man får inte glömma bort effekten som kan bli av suddiga bilder. Tänk vilken 



uppmärksamhet en sådan bild skulle få i exempelvis reklamvärlden. Det är ju uppenbarligen 

beprovat inom modevärlden som vi kunde läsa om i inledningen, varför inte prova det i andra 

branscher också?

Ytterligare en viktig aspekt att lyfta fram är kompositionen. Barnen i säg är inte särskilt långa ännu 

vilket ledde till att perspektivet på bilderna blev ur deras ögonhöjd. Skulle man kunna ta en serie 

bilder enbart ur sin egen ögonhöjd och ändå kunna ta spännande bilder som överraskar. Barnen har 

bevisat att det går. Ibland är den lättaste och mest invanda kompositionen den bästa. I studien kan 

resultatet bekräfta det Segeholm skriver i sin bok om olika utsnitt. Vilket kan bero på den 

bildkunskap man har lärt sig genom åren och dessa typiska formbegrepp som är kända för oss. Som 

betraktare tolkar man bilder och förstår att det betyder något om ett objekt är avbildat som litet.

Att experiementera sig fram var något som en av flickorna gjorde. Vilket är ett fascinerande tillväga 

gång sätt. Hon placerade ut sakerna och limmade fast dem precis i den ordning som de föll henne 

just då. Segeholm skriver in sin bok att man alltid ska försöka tänka från noll varje gång man ska 

fota en bild, vilket är precis det hon gjorde här. Vilket också var en del av poängen i denna 

undersökning. Jag ville låta barnen vara små konservöppnare och öppna upp nya vägar och idéer 

som vi vuxna kanske inte tänker på. Därefter ville jag ta mina kunskaper inom fotografering och 

utveckla deras bilder och tankesätt vidare till nästa nivå. Många av barnens bilder påminner om 

”nybörjarbilder” där huvudobjektet nästan alltid är i mitten av bilden, men det är spännande hur de 

ändå har lyckats skapa dimensioner genom linjer och diagonaler. Kanske är vinkeln som ger bäst 

överblick inte alltid den bästa, utan man ska som segeholm säger, leka med formen för att hitta den 

lösning som genererar i nytänkande. 

Många av barnens idéer framkallades genom att de använde sig av synen och tittade på saker med 

kreativa ögon där de inte nödvändigtvis letade efter sakernas faktiska användningsområden utan 

dess former som passade deras syfte. De gäller som fotograf att hitta dessa små inspirationsmedel i 

vår omgivning och det behöver nödvändigtvis inte vara vackra saker utan möjligheterna är stora om 

vi låter oss själva se saker ur ett barnsperspektiv. 

SLUTSATSER OCH LÄRDOMAR
Det lärdomar man kan lyfta fram genom denna undersökning är att sluta tänka så mycket. För 

mycket analys kring vad det är du vill göra kan leda till idétorka. Om man tillåter sig själv att släppa 

på alla hämningar och bara fota som barnen på förskolan, kan man lyckas ta spännande bilder som 

består av spännande former. Det är fantastiskt inspirerande att studera barnens kreativa process och 



hur de fotograferar. Denna metod kan mycket väl användas för att hitta nya vägar inom 

fotografering och till att bättre förstå barnens verklighetsuppfattning. Jag har lärt mig massor och 

ser bara möjligheter i deras bilder och metoder för hur jag själv skulle kunna fota nya spännande 

bilder utifrån deras bildspråk. I denna studie kan vi se att barnens bilder är avskurna och suddiga, 

bygger på kontraster och är skapade utifrån en liten idé de bara hittade på genom att använda sig av 

synen eller sin fantasi. Samma utgångspunkter som vi vuxna har, fast barnen saknar förkunskaper 

inom fotografering. Tänk då så mycket vi skulle kunna använda oss utav barnens perspektiv och 

vidareutveckla deras idéer och världsåskådning till något större och användbart i t.ex. kommersiella 

sammanhang eller läroböcker till barn. Barnes fantasi och idérikedom kan ses som en stor 

inspirationskälla när det gäller fotografering. Det är inte bara roligt att fotografera barn, utan de är 

ännu roligare att ta hjälp av dem.

5.3 VIDARE STUDIER
För att undersöka detta fenomen ett steg längre skulle man kunna studera barnens bilder ännu 

närmare och därefter fota egna bilder som bygger på deras bildspråk, det vill säga har liknande 

kompositon och känsla, för att se hur långt man kan gå inom den kreativa skapandeprocessen.
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