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Abstrakt 
Uppsatsen är en kvalitativ undersökning av tre ungdomars arbeten med att göra 

fotoböcker i gymnasiearbetet. Syftet är att se vilka erfarenheter och upplevelser eleverna 

har haft av visuellt berättande, processen att göra boken och av fotoboken som 

arbetsform. De teoretiska perspektiven är fenomenologi, estetiska lärprocesser och 

teorier om berättande. Metoden som använts är halvstrukturerade intervjuer. Analysen 

och tolkningen är hermeneutiskt inspirerad. I kapitlet forskningsöversikt och litteratur 

beskrivs fotoboken som medium och en överblick av området ges genom författare, 

fotografer, formgivare och förlag. Resultatet visar att arbetet med att göra en fotobok 

har varit en rik och motiverande estetisk lärprocess för ungdomarna. De har fått nya 

erfarenheter av visuell kommunikation. Undersökningen visar också tecken på att den 

tredimensionella fotoboken har fått en starkare ställning som konstform och genre till 

följd av den digitala teknikutvecklingen. 

 
Nyckelord 
Artists´ books, berättande, bokdesign, böcker, dramaturgi, fotografi, fotografisk bild, 
fotoböcker, grafisk kommunikation, estetiska lärprocesser, fenomenologi, narrativ teori, 
sekvensering, visuell kommunikation, visuell poesi. 
 
Tack 
Stort tack till de medverkande ungdomarna och deras handledare i gymnasiearbetet. 
Tack också till min handledare.  
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1 Inledning  
 
1.1 Ämnesval 
De senaste åren har fotoboken vunnit terräng. Åtminstone bland fotografer och en 

fotointresserad allmänhet. En av anledningarna är att den digitala tekniken gjort det 

möjligt att formge, trycka, marknadsföra och distribuera böcker på ett sätt som innebär 

att fotograferna själva har ett större inflytande över processen. De är inte längre 

hänvisade till att få böckerna utgivna på etablerade förlag utan kan publicera själva på 

eget förlag eller trycka det antal böcker de vill genom företag som erbjuder 

beställningstryck, Print On Demand. Det senare kan i sin tur betyda lägre omkostnader 

och färre ekonomiska risktaganden. Samtidigt med den digitala utvecklingen har 

fotoboken som fysiskt objekt fått högre status. Specialinriktade förlag som Aperture, 

Steidl, Mackbooks, Super Labo och Journal ger ut böcker i mindre upplagor av såväl 

etablerade som nya fotografer. Böckerna som säljs i konst, design och fotoboksaffärer i 

t ex Sverige, England, Tyskland, USA, Portugal och Japan blir emellanåt eftertraktade 

och dyra samlarobjekt. Det hålls fotoboksmässor, fotobokscirklar och det finns till och 

med ett fotoboksmuseum i Cologne i Tyskland. Ulf Greger Nilsson och Patric Leo är 

exempel på svenska formgivare inom denna genre. Ändå lever fotoboken en 

undanskymd tillvaro på biblioteken, i de vanliga bokaffärerna och väldigt få av 

böckerna recenseras på kultursidorna. Det gäller till och med internationellt erkända 

svenska fotografer som Anders Petersen, JH Engström, Nina Kohronen och Maria 

Miesenberger. Det är som att det saknas språk för att tala om och bedöma detta medium. 

Fotoboken delar i flera avseenden poesiböckernas villkor. 

 

Men fotografier i bokform är inte någon nyhet. Redan mellan åren 1844 och 1846 

publicerade Henry Fox Talbot sin bok The Pencil Of Nature (Parr och Badger 2004,10). 

För fotografer har det sedan mediets begynnelse varit ett viktigt och starkt sätt att 

presentera sina arbeten på och en väg att nå ut till en större publik. Det har också varit 

en självklar plats för experiment och influens av stilar, uttryckssätt och former för 

berättande. Det finns något i själva processen att göra ett urval bilder, sätta ihop 

fungerande bildsekvenser, göra layouter och fatta beslut rörande designen, som ger 

fotografen väldigt goda möjligheter att göra sin personliga stämma hörd. Och till 

skillnad från utställningar är fotoboken ett fysiskt och taktilt objekt som finns kvar och 

som man kan återvända till år efter år. Det är en värld för sig, ett väl avgränsat 
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universum, och sådana tycks extra laddade med mening idag, när familjealbumen ersatts 

av sociala medier och hårddiskar som kan raderas i vilket ögonblick som helst. 

 

I mitt arbete som lärare i Fotografisk Bild och som handledare för gymnasiearbeten har 

jag följt flera fotoböcker växa fram. Jag tycker det är en mycket spännande process där 

elever som t ex har läst fotografisk bild, grafisk kommunikation och visuell 

kommunikation kombinerar sina kunskaper och gör någonting konkret av dem. När jag 

nu läser bildpedagogik tar jag tillfället i akt, att lyssna till hur tre nyutexaminerade 

elever från estetiska programmet upplevde sina gymnasiearbeten, där de gjorde 

fotoböcker. Min förhoppning är att få ökad insikt i hur fenomenen fotoböcker som 

arbetsform, visuellt berättande och processen att göra en bok ser ut från deras 

perspektiv. Jag hoppas även kunna bidra med att lyfta fram fotoboken som konstform 

och pedagogisk metod så att det kan vara till nytta också för andra lärare och 

fotointresserade. 

 
1.2 Syfte och frågeställningar 
Mitt syfte är att undersöka tre ungdomars erfarenheter och upplevelser i arbetet med att 

göra en fotobok. Särskilt tre frågor har intresserat mig. 

1) Vilka erfarenheter av visuellt berättande har de gjort i arbetet med en fotobok? 

2) Hur upplevde de processen att göra en fotobok? 

3) Hur ser de på fotoboken som arbetsform? 

 
1.3 Forskningsöversikt och litteratur 
Den forsknining som berörs här, som handlar om estetiska lärprocesser i arbetet med 

rörlig bild, är gjord av Fredrik Lindstrand. Sedan följer litteratur av Gerry Badger och 

Martin Parr, som handlar om fotoboken som konstform och fotohistoria. Därefter nämns 

Johanna Druckers arbete om artists’ books. Slutligen tas ytterligare några titlar upp som 

handlar om att göra och publicera fotoböcker. 

 

I artikeln ”Lärprocesser i den rörliga bildens gränsland” skriver Fredrik Lindstrand om 

estetiska lärprocesser utifrån en studie som han gjort kring ungdomars arbete med att 

göra dokumentärfilm. Han urskiljer tre former av kunskaper och lärande som är 

verksamma inom en estetisk praktik. Den första är det lärande som handlar om att lära 

sig själva gestaltandet, att göra en estetisk produktion. Den andra är det lärande som 

sker genom att arbeta estetiskt och den tredje formen är det lärande som handlar om det 

estetiska. Han betonar arbetets processkaraktär, där det inte endast är vad ungdomarna 
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lär sig utan också hur de lär sig som är av intresse (Lindstrand 2009, 153, 164).   

Detta tangerar och har stor giltighet för den här uppsatsen. De tre formerna av lärande 

finns på ett tydligt sätt närvarande i ett sammanhang av fotografisk bild och 

fotoboksproduktion. Ungdomarna lär sig gestalta i fotografisk bild, grafisk 

kommunikation och bokdesign. Genom arbetet får de t ex kunskaper om de människor 

och företeelser de valt att skildra. På samma gång kan de skaffa sig kunskaper om 

estetisk kommunikation, t ex sett från ett samhällsperspektiv. 

 

Som en starkt bidragande orsak till det ökade intresset för fotoböcker framhålls verken 

The Photobook: A history, volym ett, två och tre av Martin Parr och Gerry Badger som 

publicerades 2004, 2006 och 2014. Parr är en engelsk fotograf och hängiven samlare 

och kännare av fotoböcker. Badger är fotograf, arkitekt, curator och fotokritiker. 

Böckerna är en inventering av, vad de båda författarna anser vara, särskilt betydelsefulla 

böcker genom historien. Deras ambition har varit att sammanställa information, men 

också att skriva en ny fotohistoria sedd genom fotoböcker (2004, 5). Böckerna har 

tematisk/kronologisk struktur och är rikligt illustrerade med bilder av de olika verken. 

Parr och Badger definierar en fotobok som en bok, med eller utan text, som i huvudsak 

kommunicerar genom sina fotografier. Särskilt intresserar de sig för böcker där 

fotografen/författaren arbetat som en ”ateur”, d v s efter en självständig konstnärlig 

vision, och där fotoboken ses och behandlas som en konstform i sig.  

De citerar den holländska kritikern Ralph Prins: 
A photobook is an autonomous art form, comparable with a piece of sculpture, a play or a film. The 
photographs lose their own photographic character as things ín  ”themselves” and become parts, 
translated into printing ink, of a dramatic event called a book (2004, 7). 

 

De citerar även fotografen John Gossage som menar att en bra fotobok ska uppfylla 

följande kriterium:  
Firstly, it should contain great work. Secondly, it should make that work function as a concise world 
within the book itself. Thirdly, it should have a design that complements what is being dealt with. And 
finally, it should deal with content that sustains an ongoing interest (2004, 7). 

 

Det är alltså en helhet, där summan är större än delarna som utmärker en bra fotobok, 

enligt Parr och Badger. De gör liknelsen vid att varje fotografi i boken kan ses som en 

mening av en text och att hela sekvensen av fotografier motsvarar den fullständiga 

texten. Varje fotografi spelar med och mot övriga fotografier och intrycket av boken 

påverkas även av faktorer som omslag, papper, text, typografi och tryck. De betonar 

även att fotoboken är ett tredimensionellt föremål, något man håller i och hanterar. Att 
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det finns ett tema, kanske inte alltid så tydligt, är också ett av fotobokens kännetecken, 

enligt författarna (2004, 7). 

 

Badger medverkar även i boken Imprint. Visual Narratives in Books and Beyond där 

han försöker fånga in några drag som utmärker fotoboken. Han hävdar här att fotoboken 

är det främsta sättet att presentera fotografier. Genom urval och arbetet med att 

kombinera bilderna i sekvenser, får fotografen en chans att ge mening åt sitt material 

och berätta en historia. Han betonar hur viktig bildernas placering i förhållande till 

varandra är. Att det efter framställandet av fotografierna i sig är sättet på vilket man 

kombinerar och ordnar dessa som skapar bokens stämma (2014, 153-154).  

Men vad är det för slags berättarform? 
 

Självklart försöker många fotografer att ”berätta en historia” i en fotobok, men vilken sorts historia? 
Efter att ha betraktat oerhört många fotoböcker från alla perioder under fotografins historia, föredrar jag 
att tänka på dessa historier som ”stämningsverk”, visuella poem om du så vill, där den narrativa linjen 
är oviss, flytande och ofta i högsta grad elliptisk. Elliptiska berättelser kan nästan sägas vara det 
grundläggandet karaktärsdraget för en fotobok (Badger 2014, 154). 

 

I arbetet med att skapa rörelse, rytm och liv i sekvenserna inspireras många fotografer 

av dramaturgiska idéer och grepp inom film, romankonst och musik.  

Badger skriver: 
Med andra ord, när man sätter samman en fotografisk sekvens är det användbart att tänka på 
musikaliska kvaliteter som tema och mottema, harmoni och kontrast, framförande och repetition. Det 
ska finnas en ebb och en flod i en fotoboks berättelse, den bör vara ”tystare” här och mer ”högljudd” 
där, ”accelerera” i visuella termer eller sakta ner och den bör naturligt bygga upp, om inte ett klimax, så 
i alla fall en upplösning (2014, 154-155). 

 

Men Badger tillägger också att eftersom fotoboken är ett visuellt medium är det till 

syvende och sist på visuella och intuitiva grunder som sekvenserna byggs. Oavsett hur 

uttänkt handlingen är i litterär mening. Att berätta med fotografiska bilder är alltid 

mångtydigt och det finns därför en stor tillåtelse att arbeta utifrån tillfälliga ingivelser. 

Mycket av meningsskapandet sker hos den som möter boken som betraktare och en bra 

fotoboksförfattare ger utrymme för denna interaktion (2014, 157). 

 
Precis som man kan hävda att det endast finns fem grundläggande historier för en roman, kan man säga 
att det inte finns särskilt många berättelsescheman eller – strategier för att strukturera en fotobok. Bland 
dessa märks linjära, montage- och seriella strukturer och lån från eller omarbetningar av populära 
”litterära” grepp som dagboken, journalen, minnet eller drömmen. Serialiteten är helt klart den mest 
populära formen för så kallade ”konceptuella” fotoböcker, men resan och dagboken har mognat efter 
andra världskriget när den sociala dokumentärfotografin blev mer introvert och personlig (2014, 158). 
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Badger menar alltså att de vanligast förekommande berättarscheman som finns i dagens 

fotoböcker är resan, drömmen, dagboken, bekännelsen, minnet och att dessa ofta 

existerar och verkar på samma gång (2014, 159).  

Fotoboken kan på en grundläggande nivå ses som en kombination av fotografi och 

bokdesign. Många fotografer och formgivare försöker tänja på gränserna både för själva 

det fotografiska berättandet och för boken som fysisk form. Det kan ske genom att 

arbeta med en collagesstruktur som påminner om bildflödet på nätet, som Katinka 

Goldberg i Surfacing (2011). Eller att olika former av dokument som brev, biljetter eller 

fotografier infogas i den tryckta boken som i Christian Pattersons Redheaded 

Peckerwood (2011). Ett annat exempel är Rinko Kawauchis Ametsuchi (2013). Här har 

formgivaren Hans Gremmen försökt att mellan dubbla boksidor skapa en parallell och 

omvänd värld till bildernas, där dag blir natt och eld blir vatten.  

 

En särskild genre av fotoboken är den som tar sin utgångspunkt i amatörfotografiska 

samlingar upphittade på t ex loppmarknader, på engelska kallad ”vernacular 

photography”. Motiven är ofta hämtade från semestrar, resor och vardagligt familjeliv. 

Hit kan t ex Anna Strands Nagoya Notebook (2014) räknas och Dive Dark Dream Slow 

av Melissa Catanese (2012). Fractal State of Being av Sara Skorgan Teigen (2014) har 

formen av en publicerad ”sketchbook”. I Photographers Sketchbooks av Stephen 

McLaren och Bryan Formhals (2014) får man inblick i ett antal fotografers skissböcker, 

”dummies” och ”maquettes”, som är prototyper och skalenliga modeller till färdiga 

fotoböcker.  

 

Gränsen mellan den fotografiska boken och artists’ books kan alltså ibland vara 

flytande. Johanna Drucker, författare, bokkonstnär, visuell teoretiker och kulturkritiker 

har skrivit boken The Century of Artists’ Books (2004). Det är en innehållsrik översikt 

över ämnet med mycket information, kunskaper och erfarenheter samlade. Även den är 

generöst illustrerad. Tillsammans med ovan nämnda böcker av Parr och Badger finns 

den med i kurslitteraturen för Fotografiskt berättande i bokform på Akademi Valand. 

 

Drucker skriver att alla böcker är visuella, rumsliga och taktila. Hon menar att bokens 

fysiska egenskaper är grundläggande för deras mening (2004, 197). Det är också bokens 

tydliga gränser i form av tid och rum, som tillsammans med sekvenseringens 

regelbundenhet, utgör kärnan i en boks struktur. Det är i själva sekvenseringen som en 
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bok får sitt särpräglade uttryck (2004, 218, 257). Sättet författaren placerar sina bilder 

påverkar tillsammans med sekvenseringen om bilderna blir fria/öppna eller 

tillbakahållna/slutna i sitt interagerande med övriga bilder (2004, 198). Förenklat och 

sammanfattande kan man uttrycka det så att Drucker menar att en boks grundläggande 

struktur utgörs av dess gränser i rum/tid och sekvenseringens regelbundenhet. Med alla 

övriga element som ingår i boken och dess formgivning kan författaren välja att gå med 

eller mot dessa fundament. Man kan t ex öka graden av linjär eller icke-linjär, sluten 

eller öppen/associativ läsning av boken.  

 

På samma sätt som man t ex talar om öppna och slutna fotografier eller om att ett 

fotografi kan befinna sig längs axeln fakta – prosa – poesi så är Druckers definitioner  

klargörande och användbara i undervisningssammanhang. I hennes bok finns många 

intressanta exempel på former för visuellt berättande.  

 

Andra böcker av relevans inom området är t ex Publish Your Photography Book av 

Darius D. Himes och Mary Virginia Swanson (2014) som fokuserar på hur en fotograf 

kan gå tillväga och vad han/hon bör tänka på för att publicera och marknadsföra sin 

bok. Den ger inblick i hur förlagsvärlden fungerar och genom intervjuer med t ex 

redaktörer, designers och fotografer får man ta del av deras erfarenheter. En liknande 

bok är Tommy Arvidssons Fotoboksguiden, så skapar du fotobok & utställning (2014) 

som är en bra och lättläst introduktion till fotoboksvärlden och vad man ska tänka på om 

man vill ge ut en egen fotobok. Tommy Arvidsson är fotograf, arbetar med 

fotoboksfrågor inom Svenska fotografers förbund och författare bakom bloggen Om 

fotoboken. Ett annat och relativt tidigt försök att samla kunskap, erfarenheter och 

information om fotoboksutgivning är Fotoboksboken av fotoförfattar- och 

illustratörsektionen inom Svenska fotografers förbund (2000). Författarna drivs av sitt 

engagemang och försvar av fotoboken som genre. En digital och uppdaterad nyutgåva 

planeras. 

 

 Två verk som lyfter fram betydelsefulla fotoböcker är The Boook of 101 Books av 

Andrew Roth (2001) och The Open Book: a History of the Photographic Book from 

1878 to the Present (Roth, Andrew red. 2004). Det ges även ut böcker som inriktar sig 

på att inventera ett särskilt lands eller en hel kontinents fotobokshistoria. Ett exempel på 

det förra är Japanese Photobooks of the 1960s and ’70s av Ryuichi Kaneko och Ivan 
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Vartanian (2009) som koncenterar sig på en särskilt vital epok i japansk fotografi och 

fotoboksutgivning. I Japan har för övrigt det tryckta fotografiet och fotoboksdesignen 

en mycket stark ställning. 

 

I den här texten och i samband med ungdomarnas projekt används begreppet fotobok på 

ett fritt sätt utifrån ovan nämnda definitioner. Det väsentliga är att det handlar om ett 

eget medium som är väl avgränsat och inom vilket fotografierna, sekvenseringen och 

layouten kan ses som bärande element. Det rör sig om en arbetsprocess genom vilken 

ungdomarna kan undersöka, upptäcka och öva sig i fotografisk bildkommunikation och 

grafisk formgivning.  

 

 
1.4 Teoretiska utgångspunkter 
 
1.4.1 Fenomenologi 

Då fokus ligger på ungdomarnas upplevelser och erfarenheter av arbetet med fotoböcker 

används ett fenomenologiskt perspektiv. Christer Stensmo skriver att fenomen betyder 

”det som framträder” och fenomenologin är en teori och metod som studerar det som 

visar sig i människors medvetande. Det är hur ett fenomen visar sig för någon och den 

upplevda verkligheten som är det intressanta i fenomenologisk forskning. Genom tal, 

texter och bilder berättar människor om sina erfarenheter och upplevelser. Det är dessa 

den fenomenologiska forskaren ska försöka beskriva och förstå. Väsentligt är att 

identifiera vad som är forskarens egen förförståelse av ett fenomen och inte blanda ihop 

denna med informanternas (Stensmo 2002, 108). 

 

Enligt Stensmo är det den tyske filosofen Edmund Husserl (1859-1938) som är 

upphovsman till dagens fenomenologi. Husserl ansåg att det som kännetecknar 

människans medvetande är att det har en intention, att det riktar sig mot ett objekt. När 

vi tänker, så tänker vi på något. När vi älskar, så älskar vi någon. Det är dessa de 

psykiska akternas intention, vad de riktas mot, som fenomenologin intresserar sig för, 

skriver Stensmo.  

Husserl menade att syftet med den fenomenologiska forskningen är att komma åt 

essensen i människors upplevelser och erfarenheter. För att det ska vara möjligt måste 

de rensas från sådant som utgör vår förhandsinställning till fenomenet. Det kan handla 

om vad vi vet, vad vi tycker är rätt och fel eller hur vi väljer att kategorisera fenomenet i 
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fråga. Att på detta vis sätta sin förhandsinställning inom parantes för att nå fram till 

kärnan i erfarenheten kallade Husserl den fenomenologiska reduktionen. (Stensmo 

2002, 109). 

 

Enligt Husserl lever människor sina vardagliga liv i en konkret, sammansatt verklighet 

som är svår att samtidigt reflektera över, han kallar den livsvärlden. Forskarens mål är 

att förenkla och med begrepp göra livsvärlden begriplig för att sedan utvärdera dessa 

abstraktioner mot den faktiska livsvärlden, skriver Stensmo. Sammanfattningsvis är 

fenomenologin intresserad av att beskriva hur ett fenomen träder fram och ges till en 

människa som en subjektiv erfarenhet. 

 

Den fenomenologiska teorin används här som ett sätt att se på hur ungdomarna upplevt 

och erfarit arbetet med att göra fotoböcker.  

 

1.4.2 Estetiska lärprocesser 

För att se vilket slags lärande och vilka slags kunskaper som aktiveras i processen att 

göra en fotobok används begreppet estetiska lärprocesser. I förordet till Konst och 

lärande. Essäer om estetiska lärprocesser skriver Anders Burman: 
Begreppet estetiska lärprocesser kan användas på många olika sätt, men i en mer avgränsad betydelse 
handlar det i ett eller annat avseende om det lärande som kan ske när man själv skapar eller i erfarandet 
och tillägnandet av olika konstverk. Det senare ledet i begreppet, det vill säga lärprocesser, kan enklast 
beskrivas som olika processer, där man lär sig något nytt eller fördjupar sina kunskaper (Burman 2014, 
8). 

 

Han betonar alltså processens betydelse och fortsätter sedan med att skriva att det i 

samband med estetiska lärprocesser ofta talas om tre former av kunskaper som 

Aristoteles formulerade: 

Episteme, som handlar om vetande och teoretisk kunskap. Kan förklaras och bevisas 

(Burman 2014, 10). 

Techne, som handlar om den praktisk-produktiva kunskapen vilken används när 

människor bygger hus eller skapar poesi och konst. Omfattar både kunnande och 

skapande, enligt Bernt Gustavsson i boken Kunskap i det praktiska (2004, 9). 

Fronesis, som handlar om praktisk klokhet som förvärvas i livet genom erfarenheter. 

Införlivas i människan och leder fram till vad som kan kallas ett gott omdöme  

(Gustavsson 2004, 14). 
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Burman skriver att: 
…samtliga av dessa tre kunskapsformer aktualiseras i samband med estetiska lärprocesser. I eget 
skapande eller genom möten med konstverk och pedagogiskt arbete utifrån konstformerna kan man få 
kunskaper om hur det förhåller sig med olika ting i världen (episteme) samtidigt som man kan öva upp 
såväl know-how-färdigheter (techne) som sin erfarenhetsbaserade praktiska klokhet att hantera olika 
konkreta situationer (fronesis) (Burman 2014, 12). 
 
 

Fenomenet estetiska lärprocesser kan även förstås utifrån olika teorier om vad konst är, 

menar Burman (2014, 13). Han tar avstamp i estetikhistorien och kallar dessa 

uppfattningar för olika register: 

Enligt det mimetiska registret är konsten framför allt efterbildande och handlar om att 

reflektera och visa verkligheten som vi lever i. 

Det kunskapsteoretiska registret gör gällande att konst är en särskild form av kunskap. 
Utifrån ett sådant perspektiv kan man hävda att estetiska lärprocesser handlar om att få tillgång till en 
annan form av kunskap, en kunskap som inte är diskursiv eller begreppslig men som inte desto mindre 
kan vara nog så värdefull (Burman 2014, 17). 

Det antropologiska registret utgår från att människa är en estetisk varelse som 

kännetecknas av ett behov av att leka, skapa och uttrycka sig och att detta är 

drivkrafterna bakom konst. 

Enligt det utvidgade registret är det inte möjligt att definiera vad konst är eftersom 

konsten hela tiden byter skepnad. Efter Duchamp kan allt vara konst.  

Apropå detta synsätt skriver Burman: 
En viktig insikt som jag själv ser det är att även estetiska lärprocesser kan och bör förstås på ett sådant 
icke-essentiellt vis. Det finns ingen kärna eller essens i estetiska lärprocesser, utan det är ett typiskt 
öppet begrepp som kan användas på en mängd olika sätt. Därför behöver man inte heller ta ställning för 
något av de register som presenteras ovan (Burman 2014, 21). 

 

Från mitt perspektiv är episteme, techne, fronesis och de fyra nämnda registren 

användbara verktyg för att försöka se vad en estetisk lärprocess kan vara och även för 

att se vad arbetet med att göra en fotobok kan leda till i fråga om kunskaper och lärande.  

Att göra en fotobok innebär att befinna sig i en process som är fri med givna ramar. I 

vart och ett av stegen från fotografering till färdig bok behöver ungdomarna olika slags 

kunskaper. De olika formerna av kunskap kompletterar varandra och en del av lärandet 

handlar om att bli medveten om vilka slags kunskaper som krävs i respektive steg. 

Apropå olika slags kunskaper skriver Bernt Gustavsson: 
Ett rikt, meningsfullt och demokratiskt kunskapssamhälle kan tänkas innebära en ömsesidig respekt för 
och dialog mellan olika former av kunskap, knutna till olika verksamheter. Konsten och estetiken kan 
då få existera på sina egna villkor och inte tvingas till anpassning till färdiga akademiska mallar eller 
målresultatens kalkyler. Vi kunde få en rikedom av perspektiv som vidgar våra tolkningsmöjligheter av 
en komplicerad tillvaro (Gustavsson 2004, 16). 
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Det ligger också nära till hands att se på processen att göra en fotobok som en 

bildningsprocess där ungdomarna i vart och ett av stegen kan bekanta sig med det 

främmande och få nya perspektiv på det bekanta. 

 

1.4.3 Berättande 

Att berätta är något grundläggande mänskligt. Berättelser förekommer i alla tänkbara 

former och har följt oss människor i alla våra samhällen så länge vi har existerat 

(Barthes 1975, 237). 

Det finns också många teorier och definitioner av vad en berättelse är beroende på vilka 

aspekter av ämnet som är i fokus. I det här sammanhanget görs en avgränsning och 

fokus ligger på det visuella berättandet i samband med fotoböcker, vilket ses som något 

meningsskapande och kommunikativt. Dramaturgi och narratologi är två 

kunskapsområden som ofta har samma innehåll.  Istvan Pusztai skriver i sin bok 

Berättarteknik att de som närmar sig berättande från teater och film oftast benämner 

fältet dramaturgi, medan de som har en språkvetenskaplig och skönlitterär vinkel kallar 

det narratologi (Pusztai 2011, 56). Då fotoboken ibland beskrivs som ett område mellan 

film och romankonst (Badger 2014, 153) verkar det klokt att ha ett eklektiskt 

förhållningssätt och se att båda kunskapsområdena har något att erbjuda. Förutom 

narrativ teori tas även visuell kommunikation upp. I det ämnet ingår den dramaturgi 

som hör till fotografi, journalistik och grafisk formgivning. 

 

1.4.4 Narrativ teori 

En av de teorier om berättande som finns är narrativ teori, som har sina rötter i t ex 

litteraturvetenskap, rysk formalism, strukturalism, psykoanalytisk teori och hermeneutik 

(Johansson 2005, 20). Det finns ett stort intresse för narrativ teori, metod och analys 

inom t ex etnologi, sociologi, psykologi och pedagogik. En aspekt av berättande, som 

Anna Johannsson skriver om i sin bok Narrativ teori och metod (2005, 17) är att det kan 

skapa sammanhang och ge mening till våra upplevelser och erfarenheter. Hon har med 

ett citat av Paul Ricoeur som är belysande: 
Berättandet som aktivitet består inte bara av att man lägger den ena episoden till den andra. Berättande 
är också att konstruera meningsfulla helheter av osammanhängande händelser/situationer. Konsten att 
berätta kräver i likhet med den motsvarande konsten att följa en historia, att vi förmår bygga upp 
gestaltande av en sekvens (Johansson 2005, 16).   

 

Med det sättet att se på berättande antas arbetet med att göra en fotobok vara någonting 

meningsskapande i den här undersökningen. 
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I sin bok Narratology, Introduction to the Theory of Narrative går Mieke Bal genom 

begrepp som berättaren, nivåer av berättande, tid, sekvensering, rytm, frekvens, 

karaktärer, rum, händelser, aktörer och här finns mycket kunskaper om dramaturgi att 

hämta och översätta till ett sammanhang av fotoböcker (Bal 2009). 

 

1.4.5 Visuell kommunikation 

Det ämne som idag omfattar så gott som samtliga steg i en fotoboksproduktion är 

visuell kommunikation. I en bok som Effektiv visuell kommunikation av Bo Bergström 

behandlas t ex bild, form, färg, text, typografi, papper, budskap, berättande och 

dramaturgi (Bergström 2012). Här finns samlade kunskaper om t ex fotografisk bild, 

grafisk formgivning utifrån tillhörande bild och kommunikationsteorier. I den här 

uppsatsen används ordet visuell kommunikation även som ett övergripande begrepp i 

anslutning till att kommunicera, berätta och beröra med fotografiska bilder i bokform. 

 
 
1.5 Metod 
 
Intervjun är den datainsamlingsmetod som är särskilt lämplig i en fenomenologisk 

studie, enligt Stensmo (2002, 121). Därför har jag valt att göra tre stycken individuella, 

kvalitativa och halvstrukturerade intervjuer med tre före detta elever på ett estetiskt 

program. Målet med intervjuerna har varit att få ta del av hur fotoböcker och arbetet 

med att göra fotoböckerna framträder som fenomen i ungdomarnas medvetande. Hur ser 

deras erfarenheter ut, i deras livsvärld? Jag har försökt ställa öppna frågor med 

förhoppningen om att på så sätt få tillgång till deras erfarenhetsvärld. Ett urval av 

frågorna som ställdes i intervjuerna finns att läsa i en bilaga. 

 

1.5.1 Hermeneutik 

För att försöka tolka det ungdomarna säger använder jag mig av hermeneutiken, som är 

fenomenologins tolkningslära. Den utvecklades av Hans-Georg Gadamer och Maurice 

Merleau-Ponty och handlar om att rikta uppmärksamheten mot sådant som kanske inte 

syns genast i människors erfarenheter, för att sedan kontextualisera det (Stensmo 2002, 

112). Ingrid Westlund skriver i Handbok i kvalitativ analys (Andreas Fejes och Robert 

Thornberg red. 2009, 63) att det finns en existentiellt inriktad hermeneutik där forskaren 

med empati och deltagande försöker förstå en annan människas drömmar, intentioner 

och liv. Hon understryker vikten av att forskaren är medveten om sin förförståelse av 



  
 

12 

fenomenet som studeras, eftersom denna kan påverka resultatet.  

Min förförståelse är den att jag utbildad och verksam fotograf, jag har arbetat i många år 

som fotolärare och varit handledare i liknande projekt som de jag undersöker. Jag har 

befunnit mig i såväl elev som lärarrollen inom fotografiska utbildningar, och jag är 

väldigt intresserad av fotoböcker. Den är säkert på gott och ont, denna förförståelse. Att 

allt för snabbt tro sig veta vad som ska sägas, att lägga ord i mun på informanterna, att 

söka eller motverka bekräftelse på egna uppfattningar, påverkar såklart intervjuerna. 

Själva telefonintervjun som situation inverkar också på vad som sägs, hur mycket som 

sägs och på vilket sätt det sägs. Jag tror t ex att det är enklare att vänta i tystnad på ett 

svar eller en vidareutveckling av ett svar, när man sitter mittemot varandra i samma 

rum. 

 

1.5.2 Tillvägagångssätt  

Jag har genomfört tre stycken halvstrukturerade telefonintervjuer som jag har spelat in 

och sedan transkriberat så gott som ordagrant. Varje intervju varade cirka fyrtio minuter 

och bestod av fyrtio frågor (Bell 2006, 159, 166). Det hade varit en fördel att göra 

intervjuerna genom att träffas på riktigt men på grund av begränsad tid har detta inte 

varit möjligt. Av samma anledning har jag inte heller analyserat ungdomarnas 

projektrapporter eller intervjuat handledare. Det hade säkert gett ett rikare och mera 

sammansatt datamaterial att analysera. 

Urvalet av informanter har gått till så att en lärare har valt ut tre elever som nyligen 

slutade gymnasiet. Beslutet att välja just de här eleverna har alltså tagits av läraren i 

fråga och inte av mig. Jag har inte träffat läraren, eleverna och inte heller sett deras 

böcker tidigare. Av egen erfarenhet kan jag emellertid säga att böckerna är 

representativa för den typ av gymnasiearbeten som görs på de estetiska programmen 

med medieinriktning. 

Undersökningen är kvalitativ. 

  

1.5.3 Etiska överväganden 

Informanterna har innan intervjuernas genomförande informerats om undersökningens 

syften och på vilket sätt jag har fått deras namn. De har varit medvetna om att 

telefonintervjuerna har spelats in och godkänt detta. De har även upplysts om att 

deltagandet är helt och hållet frivilligt och att de när som helst kan välja att inte besvara 

en fråga eller att helt avbryta intervjun och deltagandet. I enlighet med Judith Bells 
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anvisningar i Introduktion till forskningsmetodik (2006, 54, 165). De har också blivit 

lovade att få vara anonyma i uppsatsen. Därför har deras namn bytts ut och de fingerade 

namnen är Erik, Johan och Sara. Av samma skäl finns inga bilder med från deras 

böcker. Eftersom eleverna är myndiga och inte längre är studenter på skolan där de 

gjorde sina gymnasiearbeten har jag ansett det vara tillräckligt med ett godkännande av 

undersökningen från informanterna själva. I övrigt har ingen fråga eller situation 

uppfattats som så känslig eller kontroversiell att några etiska överväganden, utöver de 

redan nämnda, behövt göras. Jag har strävat efter att vara lyhörd och nyfiken med 

respekt för informanternas rätt till integritet och självbestämmande i 

intervjusituationerna.  

 

1.5.4 Analysmodell 

Analysen utgår från hermeneutisk analys av texter, som bygger på människors 

berättelser.  Den görs i flera steg och kallas den hermeneutiska spiralen och kan 

beskrivas som en rörelse som går ifrån att se och uppfatta texten som en helhet, till att 

söka teman, till att jämföra med texter som har liknande teman, för att sedan med nya 

ögon återvända till helheten. Processen kan tas om och om igen så länge det finns mer 

att hämta från stoffet. På det sättet har jag närmat mig texterna och letat efter teman, 

innebörd och mening som har relevans utifrån syftesfrågorna (Stensmo 2002, 113-117, 

124). 

 

 1.5.5 Källor och källkritik 

Informanter och källor uppfattas som trovärdiga och sanningsenliga. Vad gäller 

intervjuer finns det emellertid alltid anledning att vara kritisk till hurvida intervjuaren 

medvetet eller omedvetet påverkar informanternas svar genom sitt engagemang, sina 

ordval eller icke-verbal kommunikation. Informanterna kan t ex också ta olika slags 

hänsyn gentemot intervjuaren eller andra människor som påverkar deras svar. (Bell 

2006, 167). På samma sätt kan litteratur som inte i första hand har vetenskapliga syften 

vara präglad mer av engagemang och intresse än av exakthet och fakta. 

 

1.5.6 Disposition 

Resultatet redovisas i kapitel 2 utifrån var och en av syftesfrågorna. I delkapitel 2.1 görs 

en analys och tolkning av resultatet med hjälp av svar ur intervjuerna som kopplas till 

teorierna. I kapitel 2.2 sammanfattas resultatetet. I kapitel 3 diskuteras resultatet. 
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2. Resultat 
Det övergripande syftet har varit att se vilka erfarenheter och upplevelser ungdomarna 

har haft i arbetet med fotoböckerna. Resultatet av undersökningen redovisas här genom 

deras svar på intervjufrågor som är relaterade till de tre syftesfrågorna om visuellt 

berättande, arbetsprocessen och fotoboken som arbetsform. Tillsammans med 

beskrivningar av deras böcker är avsikten att deras röster och erfarenheter på det sättet 

ska framträda. 

 

1. Vilka erfarenheter av visuellt berättande har ungdomarna gjort i arbetet med en 

fotobok? Erik gjorde sin bok som en slags fri portfolio över de bästa bilderna han tagit 

det året och organiserade urvalet utifrån känsla, kvalitet och överenstämmelser i form 

och färg på uppslagen. Först hade han tänkt dela in bilderna i olika kapitel efter teman 

som t ex ”skönhet”, men han övergav den idén eftersom han inte tyckte att han hade 

tillräckligt många bilder i varje kategori. Motiven är delvis hämtade från en resa till en 

stad där havet och horisonten är ständigt närvarande. Här finns också en bild av en ruin, 

ett ödehus och några bilder av hårdrocksband. Under gymnasietiden lyssnade Erik 

mycket på hårdrock och det var från den typen av musik och från film han hämtade sin 

inspiration. Snarare det än från stillbilder. På frågan om han arbetat mycket med 

sekvenseringen svarar Erik:  
Jag tror inte att ordningen från början till slut var så viktig, jag tror mera det handlade om vilka uppslag 
som skulle följa varandra. Det kunde börja och sluta hur som. Jag kommer inte ihåg hur jag kom fram 
till att det skulle sluta med den här bilden och just så. Men jag kommer ihåg att jag la vikt vid vad som 
skulle följa det andra uppslaget.  

 

I ett svar på frågan om det fanns någon särskild stämning som han ville skulle prägla 

boken sa Erik:  
Ja, man kan säga att jag utgår i nästan hela boken från, det finns en bild med en båt som har, som ligger 
vid havet, som är lite trasig. Man kan säga att jag utgick från en bild.  Jag vet inte om du har boken 
framför dig? Jag: Jo, det har jag och jag vet vilken du menar, ja.  
Erik: Ja, jag utgick väl nästan från den bilden för det var den första bilden jag var någorlunda nöjd med.  

 

Jag frågar honom vidare vad han skulle ge för råd till någon som ska göra en fotobok i 

gymnasiearbetet och hans främsta tips lyder:  

”Kolla layouten, ja layouten överhuvudtaget är viktig att tänka på. Det är väl det som är 

själva boken för annars hade det ju bara varit en samling bilder i en hög.” 

 

Sara gjorde en bakbok som är strukturerad efter hennes släktingars recept. Hon kallar 

inte sin bok för en fotobok utan just en bakbok. Hon säger att hon tillhör en riktig 
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fikasläkt och har haft som drivkraft att vilja dokumentera och bevara dessa sina 

släktingars kunskaper, vanor och recept. Ett kunnande som är på väg att försvinna, 

menar hon. Bilderna är t ex på kakor, bullar, köksmiljöer, en katt på bordet vid kakfatet 

och blommande hundkex i vårljus. Ljusa, personliga med pastellfärger, är ord hon 

använder om sina bilder och färgval. När hon talar om det personliga gör hon det utifrån 

de medverkandes perspektiv, t ex deras recept eller miljöer. Hon har samlat släktingar, 

antecknat ingredienser och hur de gått tillväga och sedan fotograferat. Var och en har 

varsitt kapitel, något som förstärks med grafisk formgivning. Sara planerar även att låta 

trycka upp nya exemplar av böckerna med omslag som utformats till var och en av de 

medverkande. Hon tycker att arbetet med att lägga receptsidornas layout var särskilt 

roligt. Det blev många försök innan hon blev nöjd. Jag frågade Sara hur hon tycker att 

det är att berätta med bilder jämfört med text. Sara:  
Det beror mycket på vad man ska berätta, känner jag. När du berättar med bilder så kan du aldrig 
garantera att alla förstår vad du menar, alla får sin egen uppfattning om det. Men samtidigt kan det bli 
mycket intressantare än en text som annars blir mycket mer exakt.  

 

Jag: ”Vad tycker du kännetecknar bildberättandet i en fotobok om man jämför med 

bilder på en skärm, i en tidning eller en utställning?” Sara:  
Fotobok har kanske möjlighet att bli historia på ett annat sätt, de brukar ofta ha teman. Om man ser en 
bild på nätet så kanske nästa bild inte alls har med den att göra. Medan i en fotobok så håller det ofta ett 
tema eller följer något.  

 

Jag frågar henne om hon har jobbat särskilt med ordningen och sekvenseringen i boken. 

Sara:  
Nej, inte mer än att bilderna är sorterade, eller recepten är sorterade efter vem det är. Jag vet inte om det 
syns i boken som du har. Men de olika linjerna är i olika ordning beroende på vems det är. Så det är den 
yttre linjen som avgör det, grön är för farmor, rosa är för mamma och blå är för mormor. 

 

Johan gjorde en bok med naturbilder och han säger att han har eftersträvat att förmedla 

något av det lugn som han själv upplever i naturen. Han har försökt att göra det med 

hjälp av en ljusgrön färg och ibland symmetriska kompositioner, säger han.  Bilderna är 

tagna under hösten och bland motiven förekommer bryggor, bänkar, bord intill sjöar 

som kantas av höstfärgade lövträd. Här finns också röda äpplen och en vattenfontän. 

Även han tycker att det var roligast att komma fram till hur han skulle formge boken. 

När jag frågar Johan om han lagt mycket tid på själva ordningsföljden i boken så 

svarade han:  
Nej, jag tänkte på det en del. Men jag la inte ner så mycket tid på det utan jag ville bara ha…, jag har ju 
en del bilder som ser…, som är rätt liknande varandra. Så jag ville sprida ut dem så mycket som 
möjligt. Så att det inte ser ut som om jag har tagit allting på samma ställe och samma tidpunkt liksom.  
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Jag: ”Ja, just det. Du har valt att ha två bilder på varje uppslag och den vänstra är en 

bearbetad version av den högra.” Johan: ”Ja, precis.” Jag: ”Kan du säga någonting om 

vad du har gjort med den vänstra bilden och varför du valde att göra så?”  

Johan: ”Ja, jag har ju tagit, jag har format ut motivet eller så i originalet och gjort det 

till, gjort det grönt i olika nyanser. Och sedan har jag satt en ram runt det, ja.” 

Jag: ”Hur tycker du att det påverkar läsningen av boken, själva rytmen i boken?” Johan: 

” Jag tycker man stannar till lite, lite extra och jämför de i alla fall.” 

2.  Hur upplevde de processen att göra en fotobok? 

Samtliga intervjuade säger att arbetsprocessen varit intressant. De har insett och lärt sig 

hur lång tid det tar och hur viktigt det är att planera och vara ute i god tid med 

gymnasiearbetet. Det tar även tid att bestämma sig för vad projektet ska handla om, har 

de upplevt i varierande grad. På frågan vad de lärde sig rent tekniskt i arbetet med att 

göra en fotobok svarade Johan:  
Jag vet inte om jag lärde mig så mycket tekniskt egentligen, utan jag lärde mig mer att det tar…, att det 
krävs en hel del av en för att göra något rätt så enkelt, egentligen. Att man måste tänka igenom allt man 
gör.  

 

Sara svarade:  
Ja, det var ju väldigt mycket att få texten att se rätt ut. Och det var ju tacksamt för jag har ju läst 
’GRAF’ [grafisk kommunikation, min kommentar] så pass mycket. Att kunna ställa texten åt olika håll 
och forma den som jag ville, men samtidigt ha den läsbar. Jag vet inte, jag skulle inte säga att man lär 
sig något nytt utan snarare förbättrar de kunskaper man har. 

 

Eriks arbetsgång var sådan att han valde ut 40, 50 bilder som han skrev ut i A4-format. 

Sedan gjorde han sina val och frågade andra om deras uppfattningar.  Därefter valde han 

på nytt bort bilder i två, tre omgångar. Han fotograferade även av sina sekvenser med 

mobiltelefonen för att på det sättet kunna titta och visa sekvenserna och uppslagen för 

sig själv och andra. Redigeringen och sekvenseringen var de roligaste delarna av 

arbetsprocessen, tycker han. När jag frågade Johan om arbetet gick som han tänkt sig sa 

han: ”Jag hade inte så mycket planer, utan det var bara att ta bilder och redigera dem 

och lägga in dem i boken helt enkelt.” 

3. Hur ser de på fotoboken som arbetsform? 

Alla tre har medvetet valt att göra en fysisk fotobok. De har motiverat det med att de 

vill ha en bok man kan hålla och bläddra i. På frågan om han någonsin tänkte göra en e-

bok svarar Erik: 
 Nej, aldrig. Man ser så mycket på dataskärmar hela dagen så det blir liksom inte samma sak, känner 
jag. Så jag visste från början att jag ville göra en bok, för jag ville ha det utskrivet och liksom kunna 
bläddra i.   
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Sara svarade:  
Jag föredrar ju riktiga böcker, jag vill ha en bok jag kan hålla i. Så för mig vinner alltid den riktiga, 
tryckta boken. Men samtidigt, en e-bok ger ju fler möjligheter att göra en bok och göra flera böcker 
utan att det kostar något, eller att något sådant ska påverka, och du har ju också möjlighet att nå fler 
med en e-bok. 

 

 På frågan om hon kunde föreställa sig sin bok som e-bok svarade hon: 
 Jag funderade ju på att göra den till en e-bok men den känns så personlig och det känns nästan hemskt 
att lämna ut recepten till vem som helst. Jo, jag skulle kunna tänka mig att se den som det. Sedan om 
jag verkligen gör det, det kan jag inte svara på. 

 

Jag frågade Johan hur han såg på den fysiska boken som ett medium för fotografiskt 

berättande. Han svarade: ”Jag tycker det är bra. Det är liksom ett enkelt sätt att visa vad 

man har gjort och vad man vill få ut och så. Ja.” Jag fortsatte med att fråga om han 

funderade på att göra en e-bok. Johan: ”Nej, det funderade jag inte på. Jag gillar mera 

att man ska hålla i saker och så. Nej, jag gillar inte det så jag valde att göra en vanlig 

fotobok då.” När jag frågade om vad han tror skulle ha blivit skillnaden om han hade 

gjort en e-bok istället svarade han så här: ”Jag tror att det hade känts mer opersonligt 

men annars är det väl ingen större skillnad utan det är väl mer vad man föredrar.” 

 

Gemensamt för de tre ungdomarna är att de inte hade sett så många fotoböcker tidigare i 

sina liv. När jag ber Erik säga hur han tror att fotoboken uppfattas bland sina jämnåriga 

säger han så här:  
Om man bara pratar med vanliga ungdomar som inte är fotointresserade så är det nog inte så vanligt att 
man sätter sig runtom och kollar på en fotobok. Men jag tror inte på något sätt att fotoboken är på väg 
att dö, bland fotografer och fotointresserade. Känns nästan som att den håller på att bli starkare på ett 
sätt nu, för att det är så stor skillnad nu, när allting är online.  

 

I samband med gymnasiearbetet har de tre före detta eleverna tittat på skolans böcker av 

mer eller mindre etablerade fotografer för att söka inspiration. Ingen av dem tycks 

särskilt tilltalade av dessa böcker men menar ändå att det alltid ger något att se andras 

bilder, eller att de på så sätt förstått hur de inte vill att deras egen bok skulle vara. En 

aning självkritiskt säger Erik att han på den tiden inte förstod hur svårt det kan vara att 

ta intressanta bilder. Med lite distans och efter att ha fortsatt att utvecklas som fotograf 

själv, verkar det som om han ser de professionella fotografernas böcker och bilder i ett 

annat ljus. 

 

2.1 Analys och tolkning av resultatet 

Enligt hermenutisk metod har de transkriberade intervjuerna först analyserats som 
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helheter i vilka teman sökts. Dessa teman har sedan jämförts mellan texterna och 

därefter har jag återvänt till helheten på nytt. Fokus har styrts av syftesfrågorna och 

teorierna. Analysen och tolkningen redovisas med exempel ur intervjuerna som knyts 

till teorierna. 

Var och en av ungdomarna har på sitt eget sätt gjort erfarenheter av och fått nya 

kunskaper inom visuellt berättande. När Erik arbetade med sina sekvenser och uppslag 

insåg han hur bilder kunde samverka, aktivera eller ta ut varandra. Han förstod att 

fotografiernas ordningsföljd var avgörande och resonerade sig genom egen erfarenhet 

fram till att sekvenseringen är det som tillsammans med layouten är fotobokens nav. 

Han förstod just det som Parr, Badger och Drucker så ofta återkommer till: teorin om att 

sekvenseringen utgör själva grundstrukturen för berättandet och den personliga rösten i 

fotoboken (se forskningsöversikt, 2-4). 

Johan valde som berättargrepp att repetera den högra bilden på uppslaget med en 

bearbetad version på den vänstra. Han reflekterar över sitt val att göra så, ser hur hans 

beslut påverkat läshastighet, rytm och att det gagnade hans målsättning att skapa ett 

lugn. Johan har klart ökat sin förståelse för dramaturgi genom att påverka tempot i sin 

bok. Inom teorier om dramaturgi  är ”dramats tidsfaktorer”, ”tid” och ”rytm” viktiga 

berättarkomponenter (Pusztai 2011, 55, 68). Hur bilder placeras och hur sekvenser 

byggs påverkar ”läshastigheten”, vilket teorier om bokdesign belyser (Drucker 2004, 

257).  Sara gjorde själv en definition av fotoböcker som en genre där hennes egen 

bakbok inte hörde hemma. När hon pratar om sekvenseringen och övrig formgivning är 

hon väldigt medveten om att hennes bok är organiserad utifrån släktingarna och deras 

recept. Hon är klar över vilka fördelar och begränsningar detta medför och hon har även 

ord för att hennes bok är på en gång linjär och icke-linjär i sin berättarstruktur. Hon 

visar övertygande att hon kan reflektera och formulera sig kring det medium hon arbetar 

med och att hon är väl insatt i hur hon kan använda den grafiska formgivningen för att 

påverka berättandet. De val hon gör gällande formgivning och layout visar att hon 

tillgodogjort sig och kan använda kunskaper som har stöd inom teorier om visuell 

kommunikation.  

Det verkar som att alla tre ungdomarna upplevde tid som en viktig aspekt av arbetet. 

Projektet innebär en övning i att självständigt hantera tid. Utifrån den fenomenologiska 

teorin där man intresserar sig för hur något framträder  för en människa (Stensmo 2002, 

108) tycks fenomenet tid vara något som ungdomarna gjort erfarenheter av. Det tar tid 

att bestämma vad boken ska handla om och varje kliv i arbetsgången mot en färdig bok 
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tar tid och ingår i ett förlopp av tid. Tid får en mening i relation till deras arbete i 

processen. Fotografi handlar bland mycket annat om tid och rum och fotoboken som 

medium likaså. Ytterligare en aspekt av tid som finns med i ungdomarnas berättelser är 

det dryga år som har förflutit sedan de påbörjade arbetet med fotoboken och de minnen 

som återkommer med intervjuerna. Erik påpekar också att hans process av fotografisk 

utveckling fortsatt efter skolans slut, och det får konsekvenser för hur han värderar sitt 

projektarbete idag. Han estetiska lär och bildningsprocess har fortsatt efter gymnasiet, 

han har gjort nya språng i sin utveckling och i och med det omtolkat det som tidigare 

var bekant för honom. Teorier om bildning som en rörelse från det kända, genom det 

okända, för att sedan återvända med nya perspektiv och tolkningar (Gustavsson 2004, 

15) kan tillämpas på det Erik varit med om. Alla tre säger att de har uppskattat 

fotoboksprocessens steg av insamling, urval, bearbetning som vart och ett och i 

samverkan är gestaltande. Sara säger:  
Jag gillar det arbetssättet. Det känns som att vara tillbaka några år. Klipp och klistra, skapa och rita, fast 
samtidigt göra något mera riktigt.  

 

Ingen av de tre ungdomarna hade sett särskilt många fotoböcker innan de fick tillgång 

till skolans bibliotek. Här möter de ett relativt nytt fenomen som de succesivt blir 

bekanta med, vilket även det kan betraktas som en bildningsprocess.  

Ändå är de väldigt klara över att det är den tredimensionella boken som de vill 

presentera sina bilder i. De har ett starkt känslomässigt engagemang när de 

argumenterar för den fysiska boken framför e-boken. I flera avseenden blir det tydligt 

att bokens konkreta och taktila kvaliteter vinner extra uppskattning i en tidsålder som 

präglas av flytande, digitala bildflöden på nätet. Att göra medvetna val som leder fram 

till en egen berättelse i bokform, verkar ge en känsla av mening åt ungdomarna. Och ser 

man berättandet som en process som skapar ordning ur kaos blir deras resonemang än 

mera begripligt. Narrativa teorier ger stöd för att det kan vara så (Johansson 2005, 17). 

 

Av undersökningen framgår också att ungdomarna ser böckerna som uttryck för sig 

själva. Det kan gälla sättet att hantera ljuset vid fotografering, val av motiv, färg och 

formspråk. Någon nämner att själva sättet att komponera och ordna bilderna går att 

förstå utifrån hur de är som människor. De här resonemangen, och de tidigare angivna 

exemplen på hur ungdomarna har lärt sig genom fotoboksarbetet, bekräftas av teorier 

om estetiska lärprocesser. Det gäller såväl att de olika kunskapsformerna episteme, 

techne och fronesis, som att det mimetiska, det kunskapsteoretiska, det antropologiska 
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och det utvidgade registret (Burman 2014, 10-21) är närvarande i processen att göra en 

fotobok. Man kan även konstatera att ungdomarna har lärt sig mera om att gestalta 

estetiskt. De har fått nya kunskaper genom det estetiska arbetet. De har också lärt sig 

mera om det estetiska genom arbetsprocessen (Lindstrand 2009, 153, 164). 

 

2.2 Sammanfattning 

Erik, Johan och Sara förmedlar att de genomgått en estetisk lärprocess, där de mött 

olika kunskapsformer och förståelser av vad visuellt arbete kan innebära. De har 

avbildat sin omvärld, uttryckt sig subjektivt, skapat, berikats med nya kunskaper och 

befunnit sig i en öppen, fri och icke-essentiell process med ett tydligt mål. På olika sätt 

har de genom egen erfarenhet ökat sitt kunnande och sin känsla för visuell 

kommunikation. De har upplevt arbetsprocessen som intressant, rolig och de har med 

spänning sett fram emot det färdiga resultatet. Mitt intryck är att de betraktat den 

tredimensionella fotoboken som en motiverande och meningsfull arbetsform.  

 

3 Diskussion av resultatet 

Undersökningen bygger endast på tre intervjuer vilket såklart manar till försiktighet vad 

gäller att dra alltför långtgående slutsatser. Resultatet stärker mig ändå i min uppfattning 

om att arbetet med att göra en fotobok är en väldigt innehållsrik estetisk lärprocess som 

är enkel att förstå och engageras av. Ungdomarna får på ett konkret sätt öva sig i 

fotografisk kommunikation, grafisk formgivning och visuell dramaturgi. Jag anser även 

att fotoboken som genre har mycket att ge och hoppas att dess ställning ska stärkas på 

skolor, bibliotek och kultursidorna. På så sätt skulle detta medium, som sedan början av 

tjugohundratalet, är inne i en väldigt dynamisk utvecklingsfas, kunna nå utanför kretsen 

av redan invigda. För fotoboken har egentligen aldrig bara varit det näst bästa sättet att 

uppleva fotografier på, efter att se originalkopiorna. Det är en egen levande konstform. 

Så det är därför min förhoppning att fler människor i framtiden kommer att känna till 

banbrytande verk inom fotobokshistorien på samma sätt som de kan referera till titlar 

inom konst och litteraturhistoria. Då blir det även intressantare för dem att följa alla de 

nya fotoböcker som hela tiden publiceras.  
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Bilagor 
Intervjuschema: 

1. Hur kom det sig att du valde att göra en fotobok? 

2. Hur skulle du beskriva vad din bok handlar om? 

3. Hur skulle du beskriva din fotobok vad gäller fotografier och formgivning? 

4. Kan du beskriva din arbetsprocess? Hur gick du tillväga? 

5. Fanns det någon särskild känsla eller stämning som du ville skulle prägla din 

fotobok? 

6. Kan du se din fotobok som ett uttryck för dig själv?  

7. Vad kännetecknar en fotobok enligt dig? 

8. Vad visste du om fotoböcker tidigare? 

9.  Vad tycker du kännetecknar bildberättandet i en fotobok jämfört med att berätta på 

en skärm, i en tidning eller med en utställning? 

10. Jobbade du särskilt mycket med sekvenseringen? 

11. Hur bestämde du i vilken ordning bilderna skulle vara? 

12. Tycker du att din fotobok har ett linjärt eller icke-linjärt sätt att berätta på? 

13. Hur ser du på den fysiska boken som ett medium för fotografiskt berättande? 

14. Övervägde du att göra en e-bok? Vad tror du skulle ha blivit skillnaden? 

15. Har du gjort fler fotoböcker efter gymnasiet? 

16. Hur tyckte du att det var att arbeta med ett projekt under längre tid? Vad lärde det 

dig? 

17. Hur upplevde du processen att samla, göra urval och sätta samman till något helt? 

18. Vad lärde du dig rent tekniskt i arbetet med att göra en fotobok? 

19. Var det något i arbetet som du tyckte var extra roligt? 

20. Hur var det att se den färdiga fotoboken? 
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