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Abstract 
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Abstract 

The aim of the project is to create knowledge and reflection for middle school children 

to contribute to public education in the community and help in efforts to make the 

Jönköping County Museum of next-generation museum as well as Sweden's best 

museum. In order to create knowledge and reflection has pictures of environments from 

the 1600s Visingsborg been developed and combined with images from the present. 

Everything is designed with thoughts of the middle school children and the museum's 

various requirements. In order to produce the different requirements have I interviewed 

the museum staff. To get a picture of how middle school children work and how they 

assimilate knowledge, literature studied, an interview was made with a middle class and 

an interview with an art teacher. 

The results show that children are attracted by the image theories which means how an 

image should be designed to make it interesting. They learn and reflect when they can 

associate to things, when it emerges something that is previously known, and if they 

are interested to learn and reflect. Thus, the images have been adapted for children's 

interests and what they are already previously known. In the second part of the work 

dealt with how the demands of work functions and how best should work towards a 

client.  

The requirements specification work has played a central role and has been a good tool 

and basis for discussion during the work. The consequences of the result is that it works 

fine as long as you work needs-based and focuses on the target audience. In order to 

meet the clients' demands close cooperation is important and to sit in the workplace is 

an advantage when quick decisions and reconciliations. 

Work limitations is that I only have developed images of the area behind the curved 

wall, designed for middle school students. The images deal exclusively designs from 

the present and the 1600s. The contemporary images produced with photographs. 

1600's of pictures are produced using 3D technology, and photomontages. 

Keywords: Jönköping County Museum, picture production, 3D design, requirements 

management, requirements specification, education, middle school, photo theories. 
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Sammanfattning 

Syftet med examensarbetet är att skapa kunskap och reflektion för mellanstadiebarn för 

att bidra till folkbildning i samhället och hjälpa till i arbetet med att göra Jönköpings 

läns museum till nästa generations museum samt Sveriges bästa museum. För att kunna 

skapa kunskap och reflektion har bilder av miljöer från 1600-talets Visingsborg tagits 

fram och kombinerats med bilder från nutiden. Allt är framtaget med hänsyn till 

mellanstadiebarnen och museets olika krav. För att ta fram de olika kraven har museets 

personal intervjuats. För att få en bild över hur mellanstadiebarn fungerar och hur de 

tar till sig kunskap har litteratur studerats, en intervju har gjorts med en 

mellanstadieklass samt en intervju med en bildpedagog.   

I resultatet framgår att barn attraheras av bildteorier vilka innebär hur en bild bör 

utformas för att den ska bli intressant. De lär sig och reflekterar när de kan associera till 

saker, när det framkommer något som är tidigare bekant och om de är intresserade av 

att lära sig och reflektera. Alltså har bilderna anpassats efter barnens intressen och vad 

de redan sedan tidigare känner till. I andra delen av arbetet behandlas hur ett kravarbete 

fungerar och hur man bäst bör arbeta gentemot en uppdragsgivare. I kravarbetet har 

kravspecifikationen haft en central roll och har varit ett bra hjälpmedel och 

diskussionsunderlag under arbetets gång. Konsekvenserna av resultatet är att det 

fungerar bra så länge man arbetar behovsbaserat och fokuserar på målgruppen. För att 

kunna uppfylla en uppdragsgivares krav är ett nära samarbete viktigt och att sitta på 

arbetsplatsen är till en fördel vid snabba beslut och avstämningar.  

Arbetets begränsningar är att jag enbart har tagit fram bilder till området bakom välvda 

väggen, utformade efter mellanstadium elever. Bilderna behandlar enbart motiv från 

nutiden och 1600-talet. De nutida bilderna är framställda med fotografier. 1600-

talsbilderna är framställda med hjälp av 3D teknik och fotomontage.   

Nyckelord: Jönköpings läns museum, bildproduktion, 3D design, kravhantering, 

kravspecifikation, pedagogik, mellanstadieelever, bildteorier.  
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1 Introduktion 
Under kapitlet introduktion finns förord, bakgrunden till arbetet som sedan följs av 

arbetets syfte och frågeställningar. Introduktionskapitlet avslutas med en beskrivning 

av rapportens avgränsningar.   

Studien innehåller en utredning över hur ett samarbete med Jönköpings läns museum 

gick till. Fokuspunkten i arbetet har varit att framställa och fullfölja de krav som museet 

hade på projektet. Huvuddelarna i kravspecifikationen innebar att ta fram bildmaterial 

till en utställning. Bildmaterialets uppgift var att uppmuntra mellanstadieelever till att 

reflektera och dra paralleller på hur vi lever idag och hur adeln levde på 1600-talet, en 

mer detaljerad beskrivning av kraven behandlas längre fram i arbetet. I examensarbetet 

redovisas arbetet med framtagningen av pedagogiska bilder som skapar reflektion och 

en kravspecifikation på hur dessa bilder ska vara utformade. I examensarbetets andra 

kapitel finns metoderna för hur arbetet utförts. I det tredje kapitlet följer en teoretisk del 

som beskriver de grundläggande teorierna bakom en kravspecifikation, teorier för 

designprocessen med fokus på produktframtagning och hur man sållar bland sina idéer. 

Vidare följer ett kapitel med pedagogik för mellanstadium elever och vad som gör att 

dessa reflekterar över saker och lär sig. Efter pedagogikkapitlet följer fakta om 

Brahefamiljen som ligger till grund för bilderna. Sista delen i teorikapitlet handlar om 

vad det är som gör att vi fastnar för en bild och hur den får oss att reflektera.      

Studien har genomförts med hjälp av litteraturstudier, intervjuer med målgruppen 

(mellanstadieelever), intervjuer med sakkunnig om pedagogik samt intervjuer med 

museets personal angående deras krav.  

Arbetet är utfört som ett avslutande moment för utbildningen kandidatpåbyggnadsåret 

i produktutveckling. Syftet med arbetet är att det ska användas som referensobjekt till 

framtida arbetsgivare samt ge en slutlig examen i produktutveckling.  

1.1 Förord 
För några år sedan visades ”dinosauriernas tid” på tv. Redan då fastnade jag för 3D 

rekonstruktion av historia och häpnade över möjligheterna att beskriva det som inte 

längre finns. Under utbildningen har jag lagt mycket tid på 3D visualiseringsprogram 

genom praktikplatser och i olika projekt. Med anledning av mina kunskaper i 3D teknik 

är det naturligt för mig att använda dem som en del i mitt produktutvecklingsarbete. 

Min tanke är att ge fler målgrupper tillgång till en ökad kunskap om historia genom 3D 

bilder med det välkända uttrycket ”en bild säger mer än 1000 ord” i baktanken.  Mitt 

intresse av historia och hur 3D teknik kan användas i historieberättande var anledningen 

till att jag tog kontakt med Jönköpings Läns museum som var intresserade av ett 

samarbete vad det gäller utveckling av beskrivningen av historia med hjälp av 3D 

bilder. 

Att kunna visualisera sina idéer är väldigt viktig för varje designer och därför ser jag 

det också som en fördel för mig att få utveckla dessa förmågor inför framtida jobb. En 

designer använder visualisering för att illustrera förslag och kommunicera idéer under 

arbetets gång (Johansson & Lisbeth Svengren Holm, 2008, s. 37). 
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1.2 Jönköpings läns museum 
Jönköpings läns museum är beläget i centrala Jönköping och är ett konst- och 

kulturhistoriskt museum. Det drivs av Stiftelsen Jönköpings läns museum. Museet har 

ca 53 anställda som arbetar med allt från utställningar till arkiv, magasin, 

målerikonservering, byggnadsvård, arkeologi och dokumentationer. Jönköpings läns 

museums huvuduppgift för samhället är att identifiera, tillgängliggöra och levandegöra 

länets kulturarv tillsammans med alla som bor i länet. Museets vision är att bli nästa 

generations museum genom att bland annat arbeta med att vara rätt i tid samt arbeta 

med tillgängligheten och kommunikationsmetoderna. Målet är att Jönköpings läns 

museum ska bli utnämnt till Sveriges bästa museum. (Jönköpings läns museum, u.å. b) 

1.3 Bakgrund till problemet 
För att en historisk utställning ska vara framgångsrik är det viktigt att möta och 

diskutera med huvudmålgruppen till utställningen och utreda vilka förväntningar och 

förhoppningar de har. I dag ligger det i tiden att baka ihop historien med hur vi lever i 

dagens samhälle för att de som besöker museet ska kunna relatera till sin egen vardag. 

Rekonstruktioner av miljöer och att få besökaren delaktig i tanke och rörelse är två 

trender som råder. Ett exempel på en utställning där besökaren fick vara delaktig var 

utställningen ”Massakern vid muren- slaget om Gotland 1361”. Besökaren fick här 

fundera på hur han eller hon hade agerat i en liknande situation, när det handlar om att 

välja sida i krig samt frågan om hur kan krig undvikas? (Thelin, 2013) 

Den 9:e maj 2015 slås portarna upp för Prakt & Makt, en utställning på Jönköpings 

länsmuseum som handlar om familjen Brahe och 1600-talets adliga livsstil. I 

utställningen kommer det att berättas om stolthet, fåfänga och lyx med en bakgrund av 

stormakt och krigsföring. Utställningen ska ge information om vilka Brahe var, hur de 

levde, hur de ville framstå samt hur deras levnadssätt kan jämföras med hur vi lever 

idag. Brahefamiljen var på sin tid en av landets mäktigaste familjer. Grundtankarna till 

utställningen uppkom 2013 när boken ”Grevars och bönders tempel –Brahekyrkan på 

Visingsö” togs fram i kombination med att Brahekyrkan restaurerades, konserverades 

och publicerades. Museet ville bygga vidare på den information som framkommit i 

undersökningarna. Vid sidan av de båda projekten har Jönköpings läns museum arbetat 

med Stormaktstidens kulturarv och har bland annat släppt boken ”Stormaktsstaden 

Jönköping”. Andra faktorer som har spelat in på möjligheterna till att utföra 

utställningen är att Jönköpings läns museum nyligen byggt om sina lokaler. 

Ombyggnaden har resulterat i att det nu är möjligt för museet att låna in unika föremål. 

Med dessa bakomliggande faktorer började planerna på att göra en utställning om 

Brahe. Namnet Brahe förekommer i olika sammanhang runtomkring i Sverige, det finns 

på skolor, båtar, företag osv, men vad känner vi egentligen till om personerna bakom 

namnet?  

Utställningen ska ge besökaren möjlighet att lära känna 1600-talets förhållande till ära, 

liv och död samtidigt som de också ska få tillfälle att reflektera över vår egen tids olika 

scener, roller och kulturer. I utställningen ska också finnas pedagogiska kopplingar till 

barn. Brahe-utställningen är uppdelad i olika arenor adeln använde sig av i det sociala 

spelet. Dessa fönster eller avdelningar är: släktstoltheten, grevskapet och Finland, 

bildning, konst och ny-byggande, riddaren, kvinnan och barnet, fest och sist död och 

begravning. (Jönköpings läns museum, u.å. c) 
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På 1600-talet var det bara ett fåtal människor som hade tillgång till prakt och makt 

medan det i dagens samhälle snarare är regel än undantag att ägna sig åt lyxkonsumtion. 

Hur vi framstår inför vänner och obekanta syns på de val vi gör. På 1600-talet hade 

grevarna ett stort bibliotek av porträtt till sina faktiska släktingar och påhittade 

släktingar, vilket stolt visades upp för gäster och kan kanske jämföras med dagens 

Facebook konton innehållande relationer till både kända och okända. Det som skiljer 

sig åt nu från då är att på 1600-talet visste alla sina roller och vilka 

rättigheter/skyldigheter de hade i sin klass. Idag är det inte riktigt lika självklart vem 

som har makten och bestämmer. (Jönkpings läns museum, 2015d) 

En stor målgrupp för utställningar på Jönköpings läns museum är mellanstadium elever 

(barn i åldrarna 9-13år). Eleverna läser om stormaktstiden och 1600-talet i sin 

undervisning och kan därför lättare ta till sig utställningen än barn i de yngre åldrarna. 

Museet har som uppdrag att ta emot barn och ungdomar och därför passar utställningen 

prakt och makt bra till mellanstadieelever. Museet vill veta hur man tillgodoser dessa 

barn och hur man skapar ett intresse bland dem. Med hjälp av att göra en 3D bild 

konstruktion kan historien återskapas och byggnader, händelser och föremål kan få ett 

nytt liv. 3D bilderna blir en pedagogisk berättelse som också kan bli begriplig av den 

yngre generationen. 3D är spännande, verklighetstroget och kan ge ett ökat mervärde 

till utställningen.  

Verksamhetsansvariga på museet anser att det finns en hel del likheter och olikheter 

mellan hur vi lever idag och hur vi levde på 1600-talet. Jag har genom arbetet 

befogenhet över att planera ett område på museet som ska underlätta för diskussion 

angående hur vi levde på 1600- talet och hur lever vi idag. Området består av en korridor 

som ligger precis utanför ingången och utgången av utställningen, se figur 1. Studien 

ska kunna användas som utbildningsmaterial för mellanstadieelever som kommer och 

besöker museet. I nuläget har de inga planer på hur det tilldelade området skulle kunna 

se ut. Att få utveckla bilder till för utbildning och diskussion är relevant för mitt 

huvudområde produktutveckling eftersom studien innebär ett designarbete med 

förutbestämda krav som grund samt ett omfattande utredningsarbete angående hur man 

jobbar med krav och kravspecifikationer gentemot uppdragsgivare.  

Bakgrunden till att jag har valt att forska i krav och behovsanalys är att det kommer 

vara relevant för mig i framtiden att veta hur man på bästa sätt bör analysera krav och 

behov och hur man arbetar utifrån dessa. Jag vill i framtiden hålla kvalitet på de tjänster 

jag utför genom att vara medveten om vad kunden önskar och nyttan för dig som läser 

rapporten är att även du kommer få kunskap i hur man utifrån en kravspecifikation kan 

tillgodose kundens behov vilket skapar kvalitet.  
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Figur 1 Korridor på Museet 

1.4 Problembeskrivning 
Med bakgrund av museets olika krav behandlar examensarbetet förslag på hur området 

ska disponeras, genom att skapa bilder med hjälp av 3D teknik som sammanfattar 

Brahefamiljen och uppmuntrar till en reflektion över vårt samhälle idag och hur de 

levde på 1600-talet.  

Problemet grundar sig i hur man på bästa sätt kan tillgodose museets krav och hjälpa 

dem med strävan mot dess vision, att bli nästa generations museum genom att 

tillgängliggöra, levandegöra och beskriva länets kulturarv tillsammans med i det här 

fallet mellanstadieelever.  
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Problemet idag är att det inte finns någon pedagogisk sammanfattning av hela 

utställningsmaterialet, utformat efter målgruppen barn 9-13 år vilket även detta skulle 

behövas. Ett annat problem är att ytan som hör till utställningen ska disponeras på ett 

sätt som framkallar tankar och reflektioner hos målgruppen, vilket ännu inte är gjort. 

Museet har en önskan att en utomstående ska komma med infallsvinklar och idéer på 

hur området på bästa sätt skulle kunna disponeras.  

Nyttan med arbetet är att hjälpa museet att arbeta mot sin vision genom att målgruppen 

får en bättre förståelse för vad adelslivet och stormaktstiden egentligen handlar om och 

hur den ser ut i jämförelse med idag, målgruppen kommer även att genom arbetet 

erbjudas möjlighet till diskussion av sitt eget liv och vad de kan dra för lärdomar från 

stormaktstiden. Nyttan är också att undersöka hur man med hjälp av en grundlig 

kravspecifikation som bakgrund kan arbeta fram bilder till en utställning gentemot en 

uppdragsgivare.  

1.5 Mål, Syfte och frågeställningar 
I problembeskrivning framgår att idag inte finns någon planering för det tilldelade 

utrymmet eller en sammanställning av hela utställningen som öppnar upp för diskussion 

och tilltalar mellanstadieelever. Det finns inget pedagogiskt material som kan användas 

i undervisningssyfte ännu heller några tydliga krav från museet.  

Målet med examensarbetet är att ta fram museets krav på uppdraget, producera bilder 

utifrån kraven med hjälp av datorgrafik och fylla den tomma korridoren vid 

utställningens utgång. Bilderna ska utgöra en sammanfattning av utställningen som 

underlättar för diskussionsunderlag i pedagogiska syften.  

Förhoppningen är vidare att arbetet förutom att resultera i bilder för museet även 

kommer att uppnå en effekt av folkbildning och strävan efter museets vision, syftet är 

därmed:   

Att skapa kunskap och reflektion för mellanstadiebarn för att bidra till folkbildning i 

samhället och hjälpa till i arbetet med att göra Jönköpings läns museum till nästa 

generations museum samt Sveriges bästa museum.  

För att kunna besvara syftet har det brutits ned i två frågeställningar:  

Målet med arbetet var att producera bilder som uppmuntrar till tankar och reflektion 

över hur adeln levde på 1600-talet och hur vi lever nu. Därmed är studiens första 

frågeställning:  

[1] Hur kan bilder utformas för att väcka tankar och skapa reflektioner hos 

mellanstadieelever?  

För att få en reflektion krävs en produkt eller något som triggar igång en reflektion, 

här avser jag att utreda kraven från museet och hur de vill att korridoren ska fyllas 

för att på bästa sätt kunna leva upp till deras förväntningar.  

[2] Vilka krav och förväntningar har museet på mitt arbete (bilderna) och hur 

uppfyller jag dessa? 
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1.6 Omfång och avgränsningar 
Studien beskriver enbart hur en bildmässig sammanfattning av utställningen prakt och 

makt kommer att se ut. Arbetet innehåller endast undersökningar mot målgruppen barn 

9-13 år. Enbart tidigare kända program från utbildningen så som 3D studio max, 

Photoshop, Illustrator, Indesign och Aftereffects kommer att användas i arbetet. Arbetet 

har utförts under 8 veckor, vårterminen 2015.  Ombyggnationer och förändringar av 

färg, ljus, ljud i korridoren kommer inte att bearbetas.   Arbetet behandlar hur man på 

bästa sätt tar fram krav till ett arbete och hur man senare arbetar efter kraven. Enbart 

bilder på de historiska miljöerna kommer att modelleras i 3D program, de i 

nutidsmiljöerna kommer att fotograferas. Bilderna kommer endast föreställa miljöer 

från 1600-talets Visingsborg och hem från 2000-talets- övre medelklass.  

1.7 Disposition 
Resterande delar av rapporten som följer är först ett teoretiskt ramverk, där information 

som använts i datainsamlingen har varit till stor hjälp. Efter det teoretiska ramverket 

finns empirin där datainsamlingen är dokumenterad. Slutligen kommer en analysdel 

och en diskussionsdel.  
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2 Metod och genomförande 
Under kapitlet metod och genomförande finns en beskrivning av processen bakom 

arbetet och hur frågeställningarna har besvarats. De delar som behandlas här är: hur 

frågeställningarna besvarats, vilken typ av datainsamlingsteknik som används, analys 

av data, designprocess, tidplan för arbetet och slutligen en diskussion kring arbetets 

trovärdighet.  

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
För att besvara studiens första frågeställning; ”Hur kan bilder utformas för att väcka 

tankar och skapa reflektioner hos mellanstadieelever?” har jag studerat litteratur i 

pedagogik, intervjuat en bildpedagog som har kunskap om hur man på bästa sätt skapar 

reflektion i bilder hos den tilltänkta målgruppen samt gjort intervjuer med målgruppen 

över vad som faktiskt väcker deras intresse och tankar. För att besvara arbetets andra 

frågeställning; ”Vilka krav och förväntningar har museet på mitt arbete (bilderna) och 

hur uppfyller jag dessa?” har jag studerat hur krav ser ut och hur man på bästa sätt tar 

fram krav. Arbetet omfattar intervjuer med personal på museet samt målgruppen. 

Bilderna har sedan utvärderats med hjälp av en testpanel för att se om de uppfyllde 

kraven på att skapa reflektion. 

2.2 Arbetsprocess 
Arbetet fokuseras kring ett litet forskningsområde och målet är att få en djupare 

förståelse för hur bilder kan se ut som är framtagna i ett pedagogiskt syfte utifrån en 

kravspecifikation. Arbetsprocessens början bestod av en teoretisk studie av 

kravspecifikationer som sedan fyllts på med teorier kring bilder och pedagogik. 

Brahefamiljens historik och fakta från utställningen har studerats för att kunna skapa 

ett bra sammanfattande underlag till bilderna. Efter de teoretiska studierna har arbetet 

fortskridit med intervjuer av experter gällande pedagogik av mellanstadieelever, 

intervjuer med den tilltänkta målgruppen och museets personal för att ta fram kraven 

som arbetet ska följa. Efter intervjuerna har designprocessen av bildproduktionen 

startat. Bilderna har utvärderats av en testpanel bestående av mellanstadieelever för att 

undersöka om de verkligen skapar en reflektion och bildning. 

 

Figur 2 Arbetsprocess 
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2.2.1 Framtagning av krav 
Jag har till mitt förfogande att placera material i korridoren på golv, väggar eller tak 

och är begränsad till bildmaterial på dataskärmar eller planscher. Området kan se ut på 

många sätt men frågan är vilket som är det mest ultimata? Med hjälp av att intervjua 

målgruppen kommer studien innebära hur bildmaterialet bör utformas för bästa resultat 

och för att det ska skapa en reflektion hos den från museet önskade målgruppen 

mellanstadieelever. Kravarbetet har inneburit ett framtagande av en kravspecifikation 

med hjälp av frågemetoden, en intervju med Henrik Johansson och Robin 

Gullbrandsson. Kravspecifikationen finns presenterad i sin helhet i Figur 29 Egen 
kravspecifikation. Kravspecifikationen innehåller både fysiska funktioner som går att 

mäta så som priser, storlekar och färger samt psykiska funktioner så som upplevelse. 

Kravspecifikationen har använts för att specificera vad som ska göras, den har under 

hela arbetet uppdaterats vid förändringar. Den innehåller krav, önskemål, samt 

tveksamt och oönskade kriterier för att uppmärksamma de oönskade. 

Kravspecifikationen och fungerat som ett bra hjälpmedel för att skapa en gemensam 

bild. Jag har använt mig av kravmodell stjärnan vilken innebär att man samlar in data, 

bestämmer vad som ska prioriteras, dokumenteras sedan har kraven testats och 

förvaltats. Jag har haft mycket muntlig kontakt med personalen på museet och vi har 

hela tiden försökt ha en dialog kring mitt arbete och hur långt jag kommit. Arbetet har 

varit behovsbaserat eftersom jag hela tiden utgått från målgruppen och att de ska bli 

intresserade. Mätningen av kundnöjdheten har skett med hjälp av en intervju med 

museets personal Henrik Johansson. 

2.2.2 Hur skapar man reflektion?  
För att ta reda på hur reflektion och kunskap bäst skapas har jag studerat olika teorier 

inom ämnet, intervjuat barn som läser på mellanstadiet samt gjort en intervju med en 

bildpedagog.  

2.3 Ansats 
För att först kunna starta arbetet krävdes litteraturstudier om historien kring 

Brahefamiljen, kravspecifikationer och utredning kring vad som får mellanstadieelever 

att reflektera. När all fakta var insamlad påbörjades arbetet med bildmaterialet.   

2.4 Design och specifika val/förslag 
Det första som gjordes var att ta reda på kraven och behovet från åskådarna samt museet 

sedan kunde allt sammanställas med hjälp av skisser som sedan ledde till en verklig 

modell som kunde fotas. Olika hjälpmedel som har använts är: förstudier i form av 

litteratur, kravspecifikation, skissarbete, modellbyggande, fotografering av olika 

vinklar i modellen, sammanställning av bilderna till en helhet. Under arbetets gång 

användes modellerings och visualiseringsprogrammet 3D studio max samt Adobe 

programmen Photoshop, Illustrator, in Design och Aftereffects, anledningen till detta 

är eftersom det finns tidigare kunskaper i programmen från utbildningen. För att kunna 

sålla i mina idéer har jag arbetat utifrån ett antal kända designmetoder som moodboard, 

kravspecifikation, träddiagram, kanomodellen och gapmodellen.    

2.5 Datainsamling 
Arbetets datainsamling bestod av litteraturstudier, insamling av data utifrån 

kundundersökningar i form av intervjuer med målgruppen samt undersökning i form av 

intervjuer med personal från museet.  
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Litteraturstudierna söktes både på internet, Jönköpings läns bibliotek och biblioteket på 

Jönköpings högskola.  

Vid den pedagogiska undersökningen har sökorden, ”lärande för mellanstadiebarn” och 

”lärande” använts. Jag har frågat personalen på museet efter lämpliga böcker och även 

letat själv manuellt i hyllorna. Jag har också sökt på internet med de samma sökord. I 

sökningen på internet har sökorden ”Vygotsky” också använts. Jag har även intervjuat 

bildpedagog Marlene Svensson för att få en bättre bild över hur det fungerar. Hennes 

namn fick jag genom tips från Museets personal.  

I utredningen av designprocess eller syntesmetoder och metodlitteratur för designarbete 

studerats. Här har jag sökt i hyllorna på de båda biblioteken där metodlitteratur för 

produktutveckling fanns.  

I undersökningen av olika kravmetoder har jag sökt på internet med hjälp av sökorden 

”kravarbete” och ”kravmetoder”. Jag har använt tidigare känd litteratur från tidigare 

kurser.  

För att ta reda på mer om Brahefamiljen, Visingsborg och 1600-talet har jag först och 

främst gjort intervjuer mer personalen på museet. Jag har genom Robin Gullbrandson 

blivit tipsad om litteratur som jag har lånat på Jönköpings läns bibliotek. Han har även 

gett mig olika stenciler innehållande sammanfattade dokument om utställningen som 

jag har utgått från i min kartläggning av bilderna.  

En explorativ, oklar problemställning som i detta fall kräver en metod som fokuserar 

på få undersökningsobjekt och ger en djupare syn på ämnet. På grund av detta omfattar 

studien enbart med djupgående intervjuer med ett fåtal personer. (Jacobsen 2002. s. 56) 

2.6 Dataanalys 
Empirin har analyserats med hjälp av olika tabeller på hur intervjuobjekten har besvarat 

de olika frågeställningarna.  

2.7 Trovärdighet 
Giltighet och relevans innebär att vi mäter det vi avser oss mäta, undersökningen är så 

att säga valid. En undersökning som är tillförlitlig och trovärdig är reliabel. En reliabel 

undersökning går det att lita på och knepet bakom en sådan är att den är utförd på ett 

trovärdigt sätt, utan uppenbara mätfel. Trovärdigheten kan testas genom att ställa sig 

frågan om vi hade fått samma resultat om vi hade gjort undersökningen en gång till 

(Jacobsen 2002. s. 22). Min mening var att undersöka hur bilder kan utformas anpassade 

till mellanstadiebarn. Med hjälp av att göra intervjuer med barnen samt en bildpedagog 

bör bilderna anses vara valida. För att ytterligare styrka validiteten kunde en större 

mängd barn och bildpedagoger ha blivit intervjuade.  För att styrka trovärdigheten i 

resultatet om bilderna verkligen skapar reflektion och om min teori på hur man skapar 

reflektion stämmer har intervjuerna jämförts med teorierna. Utvärderingen av om 

kravspecifikationen är giltig har genomförts genom att kolla av listan med kraven och 

om de har blivit uppfyllda och varför/varför inte de har blivit det. Vid intervjun av 

mellanstadium barnen föll delar av det som sades bort på grund av tekniska problem 

och därför finns det risk att viktiga bitar av intervjun inte finns med. 
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3 Teoretiskt ramverk  
Under kapitlet teoretiskt ramverk finns en teoretisk grund för hela arbetet. Delar som 

behandlas är kopplingen mellan frågeställningarna och teorin, olika inlärnings och 

utvecklingsteorier, vad man ska tänka på vid bild produktion, fakta om kravarbete och 

teorier om olika designhjälpmedel och kapitlet avslutas med fakta om Brahe familjen.   

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
För att ge en teoretisk grund till den första frågeställningen ”Hur kan bilder utformas 

för att väcka tankar och skapa reflektioner hos mellanstadieelever?” beskrivs följande 

områden i det teoretiska ramverket: Mellanstadiebarns lärande och 

reflektionsfärdigheter. Teorier om vad som skapar reflektion i bilder. 

För att ge en teoretisk grund till den andra frågeställningen ”Vilka krav och 

förväntningar har museet på mitt arbete (bilderna) och hur uppfyller jag dessa?” 

beskrivs följande områden i det teoretiska ramverket: Grundläggande kunskaper för 

kravspecifikationer, hur man kan ta reda på och analysera dessa.  

3.2 Lärande för mellanstadiebarn 
Barn i åldrarna 6-12 år är mindre egocentriska och mer flexibla i sitt tänkande än 

tidigare i livet. Det är nu de lär sig hantera olika synvinklar av ett problem. Barnens 

hjärna kan nu känna igen tidigare känd information och sortera sina erfarenheter utifrån 

en situation. I åldern 6-12 år lär sig människan att klassificera föremål och placera dem 

i olika kategorier. Kategoriseringen görs medvetet och därför kan barnet självt styra 

vad det vill minnas. Barnen söker nu aktivt efter information. Det finns tre olika typer 

av kunskap; hur- kunskap, vad- kunskap och metakunskap. Hur kunskapen är den tysta 

kunskapen som barn i regel lär sig av sig självt, hur kunskapen är en rutinartad kunskap 

som lärs genom övning och rutin. Vad- kunskapen är fakta och är oftast det som lärs ut 

i skolan. När vadkunskapen ska läras in krävs en röd tråd eller ett sammanhang, barnen 

måste kunna associera till saker. Metakunskapen är kunskapen om kunskapen, att veta 

vilken kunskap som krävs i en viss situation. Med hjälp av den kan vi veta vad vi bör 

veta eller vad vi inte bör kunna. Nilsson (2011), Rostvall och Selander (2010) är överens 

om att sätten att ta in information sker på olika sätt, för vissa räcker det med att lyssna 

medan andra lär sig av visuell information medan en tredje behöver både se, läsa och 

anteckna (Nilsson, 2011). Rostvall och Selander (2010) säger också att lärande är en 

individuell process som påverkas av olika sociala och biologiska förutsättningar. Den 

sociala påverkan kommer från lärandet genom olika normer, värderingar, lagar och 

regler. All utbildning innebär kunskap och samhällsfostran. Tecken och olika 

teckensystem är det som gör att vi lär oss.  

Det finns något som kallas representationer som är våra inre bilder över ett fenomen. 

Om vi väljer att visa bilder bidrar det till alla vi visar bilden för får samma syn på saken 

istället för om vi skulle beskriva en text. Lärarforskning visar att de mest framgångsrika 

lärarna använder sig av olika bilder i sin utlärning.  (Arfwedson, 1994, ss. 57-58) 

3.2.1 Kunskap 
Kunskap är när vi kan visa att vi har förstått något. Kunskapen kan visas i form av 

symboler eller tecken så som ljud, bokstäver, gester, noter, streck, ytor, volymer, eller 

färger. Dessa tecken och symboler används i olika sociala medier som tryckt skrift, 

digital text, musikinstrument, radio, telefon, tv eller datorer (Rostvall & Selander, 2010, 

s. 16).  
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Det som bestämmer vad och hur någon lär är de texter, redskap och arbetssätt som finns 

att tillgå samt vad som räknas som kunskap. De som arbetar med att ta fram läromedel 

så som bilder och texter bestämmer också i vilken ordning de ska studeras av eleverna. 

Eleverna i sin tur bestämmer som Nilsson (2010) också påpekat sin lärprocess. Det sker 

efter intresse, uppmuntran eller förmåga. Vissa vill ha översiktliga beskrivningar innan 

de får en mer detaljerad fakta medan andra hellre vill ha detaljerad fakta innan de får 

den översiktliga bilden. Fokus på elevens lärande har på 1960-talet flyttat från vad 

eleven kan till hur den förstår något efter Vygotskys kända principer som förklaras 

närmare längre ned i rapporten. Med hjälp av en bild kan vi visa hur olika element 

förhåller sig till varandra. Ord och bilder kan samverka i en lärprocess eller motverkar 

varandra. Det är med ord vi fastställer och med bild som vi ser hur olika detaljer 

förhåller sig till varandra. Ord är mer logiska än bilder att läsa eftersom det bara finns 

ett håll att sätta dem på. Men även bilder har sin logik. Det som är viktigt att tänka på 

med bilder är att de också läses från vänster till höger i vår kultur och att vi därför ska 

placera in det som ska sägas först på vänster sida i bilden. Ibland kan bild och text bli 

motsägelsefullt. Om en text beskriver mäns och kvinnors lika värde och finns i en bild 

där kvinnan är passiv och mannen är aktiv motsäger texten och bilden varandra. Det är 

vanligt att reklam spelar på dessa motsägelser. Bilden kan förmedla en känsla och en 

livsstil. Den kanske föreställer ett hav och ett kompisgäng som sitter och myser, medan 

texten illustrerar syftet och budskapet med hela bilden, det de håller i handen, en bullens 

pilsnerkorv. (Rostvall & Selander, 2010, ss. 81-87) 

3.2.2 Minnet och mening 
Som tidigare nämnt i rapporten och som också William James styrker är vikten av 

associationer för att komma ihåg. (Marton, Hounsell, & Entwistle, 2008, s. 17). Det är 

lättare att lära sig saker som påminner om det vi är vana vid t.ex. tyska ord som 

påminner om svenska. Minnet består av olika delar, en är det vi ser och hör just nu, 

sinnesminnet. Arbetsminnet används genom att vi skriver upp det som är aktuellt och 

suddar bort det mindre viktiga, det fungerar likadant för barn som vuxna. Om vi vill att 

informationen ska lagras längre måste vi repetera, sammanfatta och understryka 

(Nilsson, 2011). Om ett fenomen upprepade gånger visas för oss i olika situationer 

uppmärksammar vi det och ser fenomenet som sammanhängande och meningsfullt 

(Rostvall & Selander, 2010, ss. 18-19). Om vi förstår sammanhanget är det lättare att 

ta till sig detaljerna (Rostvall & Selander, 2010, s. 87).  

Carl Rogers påstår att inlärning enbart är möjligt om personen som ska lära sig tror att 

lärdomen kommer vara betydelsefull. Han är kritisk mot nuvarande undervisning som 

skapar konkurrens bland barnen och får många att känna sig misslyckade. Rogers är en 

förespråkare för den fria läran och anser att vi borde uppmuntra nyfikenhet och 

självtillit (Marton, Hounsell, & Entwistle, 2008, ss. 21-22) 

Hjärnan kan tränas upp och öka vår minneskapacitet och ju mer vi minns desto lättare 

blir det att lagra ny information. (Nilsson, 2011) 

Hjärnan och minnet fungerar så att vi bygger upp scheman som likt mappar i en dator 

kategoriserar och sorterar våra erfarenheter. Mapparna är grunden i vårt tänkande och 

det är genom dem vi upplever världen. En stor del av kategorierna är omedvetna 

antaganden som ger våra sinnesintryck en mening och väcker känslor hos oss. 

Människor har en tendens att dra allt och alla över en kant och detta beror på att våra 

kategoriseringar som består av grundantaganden ofta är stabila, globala och 
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övergeneraliserande. Informationen som inte passar i våra kategorier sorteras bort, detta 

eftersom vi inte har möjlighet att analysera allt i detalj (Aroseus, Kognitiva schemas, 

2013). 95 % av våra handlingar utförs utan eftertanke och detsamma gäller för våra 

tankar. Det är ovanlig att vi vet varför en tanke dyker upp. När något sker tolkas det via 

vårt schema (mapparna) (Aroseus, Automatiska tankar, 2013). 

3.2.3 Kända teoretiker 
En forskare som har haft stort inflytande över våra tankar kring mental utveckling är 

Jean Piaget. Hans teori grundar sig på att vi människor måste ha förståelse för vår 

omvärld och varför saker och ting händer. Vi anpassar våra erfarenheter efter nya på 

två sätt, antingen genom att de nya erfarenheterna läggs till de gamla eller att de gamla 

erfarenheterna måste struktureras om för att passa med de nya. Nyfikenhet är viktigt för 

vår intelligens (Aroseus, Jean Piagets utvecklingsteori, 2013). Piaget menar att barn 

känner igen föremål på grund av vad det används till. Nilsson (2011) skriver att Piaget 

menade att barn lär sig genom att utforska, pröva och tillåtas vara nyfikna. Piagets teori 

bygger på att barnet själv formar sitt lärande. Barnet utformar sin kunskap på faktiska 

handlingar. Baserat på Piagets teori är det onödigt att försöka lära barn något som de 

inte är mogna för (Arfwedson, 1994). Nackdelen med Piagets utredning är att han utgår 

från att alla är lika när det i själva verket är så att vi är individuella i vår utveckling.  

Vygotsky var en psykolog från Sovjet. Han skrev ett flertal böcker och artiklar om 

lärande. Det är först på 1980-talet hans texter har uppmärksammats och analyserats i 

Västeuropa, delvis på grund av språket. De flesta forskare idag menar att utvecklingen 

och lärandet ligger mer i linje med Vygotskys teorier än Piagets. De gemensamma 

faktorerna hos de bägge teorierna är att de menar att vi måste göra saker för att lära oss, 

att barnet designar sin egen kunskap, att grunden till all kunskap och intelligens börjar 

med motoriska färdigheter och praktisk problemlösning, barnet måste själv vara aktivt 

för att utveckla en förståelse av världen och lära sig något. Skillnaden mellan Vygotsky 

och Piaget var att Piaget var intresserad av natur, biologi och psykologi medan 

Vygotsky intresserade sig för historia och kultur. En annan viktig skillnad är deras 

bedömning av språkets betydelse. Språket är viktigt för social interaktion och för 

kulturen. De undervisningsmodeller som många lärare idag använder sig av har sina 

rötter i Vygotskys teorier. Det som är viktigt är den ständiga sociala 

kunskapsöverföringen och barnets utveckling med hjälp av samspelet med andra 

människor. Ett samhälles kunskap bygger på olika sociala handlingar, lekar, berättelser, 

konst, skrift och tal. Det är genom dessa kunskaps banker ett barn lär sig och skaffar 

sina intellektuella redskap. Piaget ansåg att intellektet hade sitt ursprung i handling och 

att språket inte hade någon effekt på tankarna. Piaget såg språket mer som ett medium 

för att lära. Vygotsky menade mer att utan språket så kan någon intellektuell utveckling 

inte finnas (Arfwedson, 1994, ss. 24-29). Vi kan överföra utveckling och bilder av 

verkligheten genom imitation, instruktion eller samarbete. Nilsson (2011) skriver i sin 

bok att Vygotsky ansåg att samspelet mellan vuxna och barn är viktigt för lärande. Det 

är vanligt att barn umgås med en person som vet mer än barnet gör och lär sig efter den 

personen. Personen kan vara en lärare, coach, äldre vuxen, förälder, kompis, yngre 

person eller en dator.  Det som är gällande för Vygotskys teorier är att; barn konstruerar 

sin kunskap, utvecklingen är kopplad till det sociala sammanhanget, inlärningen 

kommer före utvecklingen och språket är viktigt för den mentala utvecklingen 

(Socialpsykologi twice, 2015).  
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3.2.4 Barns syn på bilder 
Ulla Löfstedt har forskat i barn och bilder. Barnen fick i uppgift att berätta om en bild 

de tidigare hade sett och dessa bilder föreställde idol-planscher, djur-planscher, serie 

eller sagofigurs-planscher, idrotts-planscher, motor-planscher eller en egen teckning 

där idol-planschen och djur-planschen var populärast. (Löfstedt, 1989, s. 25). När Ulla 

frågade barnen varför de trodde bilderna fanns svarade de; som prydnad, tavlor, göra 

reklam, som minne, klotter, för att ge kunskap, för att ge trygghet, för att återge 

verkligheten eller att de inte visste. De flesta barnen hade ingen uppfattning av syftet 

med bilden. När Ulla frågade barnen om de hade någon uppfattning om bilder som de 

kan se i staden svarade barnen att de hade sett bilder på varureklam, mat-propaganda, 

information, nyhetsbilder, konst och klotter. Exempel på reklam kunde vara tandkräm, 

exempel på mat-reklam var att man skulle veta att maten var nyttig, exempel på 

informationsreklam var busskort och en pojke hade påpekat att det fanns affischer vid 

kiosken som illustrerar vad som hänt. Barnens åsikter när det gäller bilder i böckerna i 

skolan var att de var till för att orientera sig i handlingen, visa hur saker ser ut, förtydliga 

så man förstår bättre och för att underhålla (Löfstedt, 1989, ss. 26-28).  

3.3 Bild teorier 
Ned stående kapitel handlar om olika teorier för att skapa bilder som väcker 

beskådarens intresse. Bildteorierna innefattar både tekniska teorier men även teorier 

för handling och hur man på bästa sätt kan få ut sitt budskap med bilden.   

Bergström (2000) beskriver i sin bok att om en fotograf ska kunna ta fram bilder som 

väcker en åskådares intresse krävs ett arbete med de tre punkterna utsnittet, 

kompositionen och innehållet.  

3.3.1 Utsnittet 
Utsnittet är det fotografen väljer att rikta sin kamera mot, i det ögonblick man riktar 

kameran bestäms blickpunkten och avgränsningar i bildens höjd och bredd. Är det stor 

skillnad mellan höjd och bredd skapas en energi i bilden och den blir oftast mer 

Figur 3 Lärande för mellanstadiebarn 
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tilldragande. Det mest naturliga sättet att se på en bild är att låta blicken vandra i sidled, 

därför är den liggande rektangulära bilden mest inbjudande. Därför är biodukar, 

panoramafönster dataskärmar och många bild visande medium liggande rektangulära. 

Det liggande rektangulära formatet kan också kallas Landscape. Det stående 

rektangulära formatet kallas Portrait och är vanligt vid porträttfotografering, portrait 

formatet kan ibland kännas trångt. Det finns även ett kvadratiskt format som inte är lika 

vanligt i bildsammanhang, anledningen är att kvadraten inte bidrar med lika mycket 

energi eftersom det inte är någon skillnad i höjd och bredd. Kvadraten som symbol står 

för stabilitet, fulländning och oföränderlighet. Bergström säger att många fotografer 

anser att det inte händer något i bilder som är kvadratiska medan andra ser det som en 

utmaning att försöka skapa liv i en kvadratisk bild. Gyllene snittet som du ser i Fel! 

Hittar inte referenskälla. är ett välkänt format som sägs vara det ultimata formatet och 

den gudomliga proportionen eftersom det harmoniserar mellan bredd och längd. 

Fibonatcci räknade på 1100-talet fram en talserie där summan av de två föregående 

talen bildar nästa tal, vilken gyllene snittet är baserad på. De första talen är: 

1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144 osv. Gör vi då en bild som är 8x13cm så blir 

proportionerna enligt gyllene snittet (Bergström, 2000). 

3.3.2 Kompositionen 
Bergstöm (2000) beskriver att kompositionen i en bild är linjerna, ljuset, volymen, 

rymden, färgerna och det som bilden måste ha för att betraktaren ska kunna se den. 

Kompositionen är också hur bilden är attraherande med hjälp av helhetstänkande och 

teknisk precision. En bra komponerad bild kommunicerar alltid bättre med betraktaren 

och hjälper till att beskriva budskapet. En komposition med rätt ljus leder till att 

budskapet når fram, därför är det alltid viktigt för någon som arbetar med bilder att lära 

sig beskriva med ljus. En bra komposition attraherar och orienterar åskådaren, med 

hjälp av en förutbestämd punkt i bilden kan vi effektivt göra att bilden uppmärksammas. 

Med orienteringen menas att bilden måste visa vart betraktaren ska börja titta. För att 

Figur 4 Gyllene snittet 
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vara attraktiva ska bilderna vara enkla.  Ju mer man tar bort desto mer framhävs det 

som ska synas. Bildskaparen måste hela tiden tänka på budskapet i framställningen av 

bilderna, ska det vara en poetisk bild ska kompositionen vara poetisk, ska det vara en 

dramatisk bild ska även kompositionen vara full av kontraster och dramatik. 

(Bergström, 2000) 

När motivet placeras centralt i bilden ger det en symmetrisk komposition vilket ger 

intrycket av lugn, balans och ordning. Människan tycker om ordning men det kan ibland 

också uppfattas som tråkigt och därför kan det vara smart att sätta lite fart på bilden 

med kontraster i en asymmetrisk bild (Bergström, 2000). Både Bergström (2010) och 

Rosenqvist (2012) menar att det handlar om vart motivet placeras och hur mycket 

tomrum som blir i resten av bilden. Asymmetriska bilder är spännande och skapar 

kontraster. För att skapa asymmetriska bilder är det vanligt att en tredjedelsindelning 

används. Tredjedelsindelning innebär att bilden delas upp i tre eller sex delar. Motivet 

till bilden ska sedan placeras i ett av korsen i de bilder som har 6 delar. Den högra delen 

av bilden är ofta den som är mest känslig för motiv. Fel! Hittar inte referenskälla. 

visar en bild där tomrummet är stort för att öka känslan i bilden av tomrum. Bildens 

vänstra del står för säkerheten. Eftersom tjejen är högt upp i bilden ger det en känsla av 

höjd. Skulle bilden beskäras nedanför och till vänster skulle tjejens mark bli ännu 

mindre jämfört med tomrummet och bilden skulle ge en ökad känsla av osäkerhet.  

 

Olika personer upplever bilder olika eftersom alla människor har olika förhållanden och 

erfarenheter till föremål. Bilder med mycket kontraster är som tidigare nämnt något 

som attraherar. Med hjälp av kontraster får betraktaren en hint om vart startpunkten i 

bilden är, vart man bör börja titta. Bergström säger att fotografer arbetar mycket med 

kontraster och att det är allt mellan ordning och kaos, stort- litet, rakt- böjt, nära- fjärran, 

svart- vitt, mörkt- ljust, tungt- lätt, insida- utsida, horisontalt- vertikalt, positivt- 

negativt, skakad- rörd, sidenblus- oljefläck, bastubad- snölavin. Två element med 

samma storlek, lyskraft och valör ska inte finnas i bilden (Bergström, 2000). Rosenqvist 

(2012) säger att ett knep är att leta efter kontraster och hitta saker som skiljer sig åt. 

Figur 5 Bilddisposition 
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T.ex. innehåll/tomrum, långt/kort, litet/stort, area/linje, horisontal/vertikal, ljus/mörk 

eller rund/kantig. 

Färger kan skapa balans och enighet i en bild men även kontraster. En rysk konstnär 

vid namn Kadinsky menar att färger rör sig olika i en bild. Gult strävar mot betraktaren, 

blått drar sig undan, grönt är rofyllt och rött är livfullt. Färger skapar associationer och 

är personliga. (Bergström, 2000) 

Bergström (2010) skriver i sin bok att en bild vanligtvis består av tre delar, förgrund, 

mellanplan och bakgrund. Förgrunden är det som står närmast betraktaren i bilden. I 

mitten finns mellanplanen och längst bort finns bakgrunden.  

 

Figur 6 Bilder av samma föremål 

Figur 6 illustrerar fyra bilder av samma föremål som skiljer sig åt genom att i den första 

bilden ligger horisonten högt upp, i den andra bilden syns förgrunden mer, den tredje 

bilden har mer himmel och den fjärde bildens brygga är minst vilket visar hur bilden 

kan orienteras för att skapa olika känslor. Med detta kan sägas att riktning är viktigt i 

bilder (Rosenqvist, 2012). Motiven på bilden kan orienteras horisontellt, vertikalt, 

diagonalt, i en cirkel eller i en triangel. Ett horisontellt placerat motiv ger bilden en 

upplevelse av lugn och harmoni. En vertikal bilddisponering uppfattas som levande och 

dynamisk. En diagonal bilddisponering kan göras med diagonalen åt olika håll, eller 

med diagonaler som möter varandra. Beroende på vilket håll man lägger diagonalen så 

uppfattas den olika. En cirkelkomposition står för harmoni, cirkel är även en symbol 

för helhet och fulländning. Triangeln står för trefaldighet och är antingen vilande eller 

stående. Det blir mer obalans i en stående triangel eftersom den utstrålar ostabilitet. 

Med hjälp av att en person har sitt ansikte åt ett visst håll kan riktningen i bilden. 

Kameravinkeln i bilden kan bestå av grodperspektiv eller fågelperspektiv. I 

grodperspektivet placeras kameran långt ner jämfört med motivet vilket får motivet att 

se överlägset och stort ut. Används fågelperspektivet blir motivet litet och underlägset 

(Bergström, 2000, ss. 39-50).  

En metod för att skapa djup är att låta ett föremål delvis täcka ett annat. En annan metod 

är att låta ett föremål i förgrunden vara stort, hjärnan säger då automatiskt till oss att 

allt mindre i bakgrunden är längre bort. Ett annat knep är att låta förgrunden vara mörk 

eller helt svart och på så sätt skapa djup i bilden, om vi dessutom ser till så att 

mellanplanet och bakgrunden blir ljusa skapar det ännu mer djup. Om bakgrunden och 

mellanplanet i en bild framstår som oskarpt skapas ännu mer djup. Ljus och skugga har 

stor betydelse för hur en bild uppfattas, finns ingen skugga är det lätt att bilden blir 

platt. För att få till en riktigt bra bild är det vanligt att den efterbehandlas. Det vanligaste 

http://www.kamerabild.se/sites/kamerabild.se/files/imported/578939.jpg?itok=VVVF6VDH
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är då att bilden beskärs. Med hjälp av att beskära kan man reducera, fokusera eller 

dramatisera. När man reducerar tas störande delar i bilden bort. Man kan fokusera på 

en detalj i bilden vilket kan ge ett spännande oväntat resultat. Om bilden saknar liv kan 

den dramatiseras genom att zooma in detaljer eller kanske vrida på bilden Om 

bakgrunden i en bild är väldigt rörig kan bilden med fördel beskäras och friläggas 

genom att bakgrunden tas bort (Bergström, 2000). Photoshop är ett bra verktyg där man 

kan justera nivåer, kurvor och intensitet/kontrast, förbättra vitbalans med 

nyans/mättnad. Gör bilden klarare genom att dämpa ljusa delar och lyfta fram andra 

delar med verktyg skugga och efterbelys. (Landskap, 2013) 

Om två bilder som inte har något med varandra att göra placeras bredvid varandra tolkas 

det som före och efterbilder. Sätter vi två likadana bilder bredvid varandra försöker man 

alltid finna fel och olikheter på dessa. Om ett bildkollage ska göras är det viktigt att 

tänka på att inte göra alla bilder i samma storlek. Bildframställaren kan istället ge en 

bild huvudrollen för att skapa en helhet och visa betraktaren vart man ska börja titta 

(Bergström, 2000). 

3.3.3 Innehållet 
Innehållet handlar om budskapet och vad bilden ska förmedla. Alla tolkar bilder utifrån 

sina egna erfarenheter, värderingar och utifrån i vilket sammanhang bilden medverkar. 

Det viktigaste är att innehållet väcker frågor och det kan göras genom att placera något 

oväntat i bilden. Några saker som kan göras för att skapa mysterium i en bild är att 

lägga till något som inte ska vara där eller ta bort något som bör vara med i bilden. 

Fotografen kan också ersätta ett föremål med ett annat som väcker frågor, eller att man 

byter plats på olika element i bilden (Bergström, 2000).  

När det gäller budskap är det först och främst viktigt att ta reda på syfte och vad bilden 

ska användas till, vilken som är målgruppen. Ska den användas till information, som 

illustration, att visa, lära ut, skoja, skrämma, roa, sälja övertala, eller kanske övertyga? 

Den som beställer bilden måste arbeta med syfte, budskap och sammanhang. När det 

gäller målgrupp är det viktigt att veta vad betraktaren har för förkunskaper, utbildning, 

ålder, civilstånd, boende ort och attityd för att kunna kartlägga hur man på bästa sätt 

når denna person. Nästa fråga är hur man når målgruppen, vilket medium 

uppmärksammar dem bäst? (Bergström, 2000) 

Det finns två typer av budskap, det ena är informativa budskap och det andra är 

transformativa budskap. Informativa budskap informerar och är ofta dramatiska bilder 

som är problemlösningsinriktade. De informativa bilderna informerar först om ett 

problem och tittar man längre i bilden finns även en lösning. Det är vanligt att 

tidningsmedier i sina bilder använder sig av bilder som representerar överläge eller 

underläge. Det är antingen mäktiga ledare eller vålds- och olycksoffer. Det finns också 

något som kallas transformativa budskap som används när vi vill skapa upplevelse och 

reflektion. De transformativa budskapen spelar mer på känslor än på drama. Exempel 

på detta kan vara ett järnvägsspår som försvinner ut i tomma intet, en kaffesort som 

förgyller upplevelsen av naturen. Transformativa budskap lämpar sig till produkter som 

kanske inte har en definierad unik säljande egenskap. De transformativa bilderna ska 

framkalla tankar och känslor. De dramatiska bilderna handlar om underläge, överläge, 

konflikt eller kamp medan de känslomässiga informativa bilderna handlar om glädje, 

sorg, hopp eller förtvivlan. Alla bilder ska illustrera en berättelse. Berättelsen handlar 

antingen om att något har hänt innan bilden togs eller att något kommer att hända efter.  
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Inom bildanalysen kan man diskutera något som kallas för denotation och konnotation. 

Denotation är de faktiska strukturer och former vi ser som tillsammans bildar något. 

Ser vi en cirkel med streck som dras från cirkelns kant och utåt tänker vi i regel på 

solen. Vår tolkning av solen ger oss associationer till värme, strålar, gul eller något som 

ger ljus och liv. Ett annat exempel är om vi ser rök i en bild så kan det tolkas som att 

det finns en eld, även om den inte syns på bilden. Att ge betraktaren möjlighet att 

associera till saker utanför bilden anses ofta som spännande eftersom den som ser på 

bilden själv får fylla i det som saknas, vilket ger ett utrymme för tolkning.  

Varje människas historia är unik och vi har alla genom livet byggt upp våra egna 

uppfattningar om världen. De flesta uppfattningarna är personliga men det finns också 

de som är gemensamma. T.ex. att rött betyder stopp vid ett trafikljus och att färgen rött 

för de flesta är förknippat med fara. I Sverige läser vi från vänster till höger och det ger 

också en känsla av när vi ser något från vänster till höger så uppfattar vi att det går 

framåt. När vi gör en bild med en människa som går från vänster till höger uppfattar de 

flesta att personen ska någonstans. En person som går från höger till vänster upplever 

vi istället som någon som går tillbaka eller går hem. Är en bild svartvit lägger 

betraktaren själv dit färger. Den svartvita effekten är något som både Ingmar Bergman 

och Alfred Hitchcock använt sig flitigt av  (Bergström, 2000).  

Bilder kan bli svårtolkade om betraktaren inte får tillgång till sammanhanget. 

Sammanhanget handlar om tid, plats och medium. Det är inte alltid hemligheten med 

bilden sitter i bilden, utan hemligheten finns i närheten, kanske i form av en text under 

bilden. Det är samspelet med bild, rubrik, text som spelar roll. Finns ingen förankring i 

form av text överlåts tolkningen av bilden helt till betraktaren. Ska bilden användas till 

att skapa uppmärksamhet och effekt krävs disharmoni som innebär att bild och text 

samspelar på ett motsägelsefullt sätt. Text och bild kompletterar varandra istället för att 

beskriva samma sak. När text och bild säger olika saker skapar det intresse och 

uppmärksamhet. Med hjälp av bildtext kan vi ge bilden ett sammanhang och skapa 

associationer till betraktaren. För att testa om bilden och texten är i disharmoni kan du 

täcka över bilden med handen, testa om rubriken säger oss något, göra likadant att täcka 

över rubriken och se om bilden säger oss något självt. Om bilden och rubriken talar för 

sig själva innebär det ett dåligt samspel vilket leder till att betraktaren blir 

överinformerad. Ett bra samspel är när betraktaren inte förstår bild och text var för sig 

(Bergström, 2000). Med en text och bild kan många saker beskrivas samtidigt. Texter 

visar läsaren olika åsikter med hjälp av stil, färg, fet eller understruket om det är en 

fråga eller inte. Bilder skapar möjligheter för tolkning beroende på hur 

verklighetstrogna de är, vilka bildvinklar som används, vad bilden fokuserar på och 

vilka färger bilden innehåller. Bild och text beskriver ofta saker på olika sätt. Med text 

är det vanligt att ett tidsperspektiv används medan en bild används för att lyfta fram det 

holistiska i något.  Från och med 1990- talet blev det vanligare att integrera bild och 

text med varandra i lärandesyfte (Rostvall & Selander, 2010, ss. 17-18). 

3.3.4 Betraktaren 
Den som betraktar en bild påverkas alltid av den på ett eller annat sätt. Det första som 

händer när någon betraktar en bild är att hjärnan får information från synnerven. 

Synnerven består av 130 miljoner ljuskänsliga nervceller som tar emot reflekterande 

ljussignaler från föremål. Hjärnan identifierar händelsen. Vissa delar i bilden blir 

viktigare än andra beroende på hjärnans sätt att genom det medvetna och omedvetna 

sortera bilden. Händelsen från synnerven till hjärnans översättning kallas perception. 
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När bilden har sorterats kommer upplevelsen, bedömningen och intrycket av den. Allt 

baseras på betraktarens kunskaper, intryck, värderingar och erfarenheter. Det första som 

händer i betraktarens hjärna med att försöka lösa bilden är att betraktaren försöker 

bestämma vad som är figur och vad som är bakgrund. Det som tidigare nämnts är att 

kontraster av olika slag är det bästa sättet att dra till sig blickar. För att en bild ska kunna 

dra till sig betraktare måste det finnas en yta, ett blickfång och en smärtpunkt. Ytan är 

där bilden kan ske. Utan yta, ingen bild. Förutom en yta måste det också finnas ett 

blickfång, något som skapar en spänning i bilden och träder fram. Sist men inte minst 

måste bilden också ha en smärtpunkt som på något sätt skapar en känsla hos betraktaren. 

(Bergström, 2000) 

Fel! Hittar inte referenskälla. sammanfattar ovanstående text om bildteorier.  

 

3.4 Kravhantering 
Avsnittet nedan behandlar olika modeller som underlättar arbetet med att skapa sig en 

behovsbild och på så vis kunna tillgodose kundens olika krav. Några exempel på 

metoder som tas upp här är stjärnmetode, träddiagram, gap-modell och kundcentrerad 

planering.  

Figur 7 Bild teorier 
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Att arbeta med krav innebär att klarlägga behov och förutsättningar med ett projekt. 

Används en god kravhantering finns större möjligheter för att rätt lösning, produkt 

eller tjänst blir till. Olika exempel på kravhanteringsmetoder är Stjärnmodellen, 

Astrakanmetoden, RUP och Agil kravhantering. Det är inte bara arbetet med 

metoderna som ger framgång, en annan viktig aspekt i kravhantering är att också 

kunna lyssna, att vara lyhörd och förstå vad som sägs och inte sägs (Decuria, 2014).  

Det är viktigt att kraven går att mäta. Några saker som är lättare att mäta är hur länge 

produkten fungerar, däremot blir det svårare att mäta en kunds upplevelse av produkten. 

De svårmätbara funktionerna kallas för psykologiska funktioner och de mätbara för 

fysiska funktioner. Några fler exempel på psykiska funktioner är produktens: form, 

färg, ytstruktur, känsla vid beröring, produktens dekor, helhetsintryck, vad den 

uttrycker, ljud, lukt och andra sinnesintryck samt ergonomiska egenskaper som hur den 

känns. (Johannesson, Persson, & Pettersson, 2013, ss. 41-42) 

Det finns ett par olika metoder som underlättar problemformuleringen. Dessa är 

frågemetoden, områdes-bestämning, stegvis diskussion, styrd diskussion, tillstånds -

bestämning, föremålsuppdelning och situationsbestämning. Frågemetoden går ut på att 

man frågar olika frågor för att få fram fakta och synpunkter till den slutliga 

beskrivningen av problemet. Svaren på frågorna ska vara faktabaserade, vaga 

förklaringar är dålig hjälp. En fråga kan vara; Vad är problemet, varför existerar det? 

(Johannesson, Persson, & Pettersson, 2013, s. 138) 

Förut var det vanligt att man fokuserade på vad som var viktigt för att göra ett bra jobb. 

Nu är det vanligare med ett mer kundfokuserat arbete där kundtillfredsställelsen är 

viktigast. Det nya sättet att arbeta görs med hjälp av en process. En process är en serie 

aktiviteter som återkommer och omvandlar data till ett resultat. En bra process i ett 

kravhanteringssammanhang är att gå igenom bakgrund, syfte, mål, resultat, 

arbetsmetodik, tid och kostnad (Sjölund, Hedman, & Rosenthal, 1996, s. 40).   

3.4.1 Kravspecificering 
Kravspecificering även kallat produktspecificering innebär att man sätter sig in i 

uppdraget och samlar in information som saknas i uppdragsbeskrivningen. Sedan 

specificeras vad som ska göras (Johannesson, Persson, & Pettersson, 2013, ss. 150-

155). En kravspecifikation ger användaren och utvecklaren en gemensam bild över hur 

något ska vara, den kan även fungera som ett offertdokument och inkludera kostnader 

och leveranstider. Dokumentet ska hållas uppdaterat om kraven förändras eller om det 

blir förseningar eller liknande. NASA har gjort utredningar som visar på att om 10- 

20% av budgeten användes till planeringsfasen för att lista upp bland annat ordentliga 

krav överskreds inte den planerade slutkostnaden lika mycket som när man lade mindre 

pengar i planeringsstadiet (Kravspecifikation, u.å.c). 
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Kravspecifikationen ska vara levande och uppdateras under arbetets gång. Fördelarna 

med att göra en produktspecifikation är att det går fortare att utveckla produkten och 

det blir färre ändringar, man får mindre utvecklingskostnader och kvaliteten på 

produkten blir bättre. De olika kriterierna i en kravspecifikation ska vara klara och 

oberoende av lösning. Om det är möjligt ska kriterierna vara möjliga att mäta och 

kontrollera. Informationen som finns i kravspecifikationen är dels det från början 

beskrivna uppdraget, det som framkommer av analys och färdigställande av produkten 

men även det som är resultat av olika beslut som fattas under vägen. De olika kriterierna 

i kravspecifikationen kan delas in i två huvudgrupper; Produktens funktion där man 

beskriver vilken funktion som förväntas men också vad som är max last, maxkostnad 

och liknande. Det kan också vara till fördel att uppmärksamma de oönskade 

funktionerna för att minska risken för att de inte uppmärksammas. Olika funktionerna 

är Huvudfunktioner, stödfunktioner, delfunktioner och oönskade funktioner. 

Huvudfunktionerna är produktens övergripande huvudfunktion, stödfunktionen 

underlättar för användandet av produkten, delfunktioner är delar av huvudfunktionen 

som tillsammans är helt nödvändiga för att funktionen ska kunna uppfyllas. Oönskade 

funktioner är bieffekter och oönskade funktioner på produkten. En annan metod för att 

dela upp produktkriterier är att dela upp dem i krav och önskemål. Kraven måste vara 

fullständiga medan önskemålen kan vara mer eller mindre uppfyllda. Önskemålen kan 

viktas i skala 1-5. När alla kriterier är betygsatta sammanställs de och diskuteras och 

analyseras tillsammans med intressenter. Fel! Hittar inte referenskälla. illustrerar ett 

exempel på hur en kravspecifikation kan se ut.  

Figur 8 Kravspecifikation 
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Kraven ska vara dokumenterbara, mätbara, testbara och anpassade till företagets vision. 

En kravanalys innehåller 3 olika delar: identifiering av krav från olika källor, 

kravinsamlingen. Analysering av krav, här avgörs om kraven är tydliga, enhetliga, eller 

fullständiga. Det sista som görs är att dokumentera kraven i en lista eller i eventuella 

användarberättelser. Det viktiga med att göra en kravanalys är att identifiera alla 

intressenter, ta hänsyn till allas behov och se till att de förstår vad de kommer att få. 

Olika tekniker kan användas för att få fram krav från kunden. Teknikerna är: 

identifiering av användningsfall, observationer av arbetsplats, utföra intervjuer, 

utveckla prototyper för att fastställa exakta krav (Kravspecifikation, u.å.e). 

En checklista med ned stående kriterier kan användas för att skapa kravspecifikationen 

och för att upprätthålla den.  för att kunna upprätthålla kravspecifikationen är att tänka 

på: 

 Livscykelfaser på produkten: Utveckling, tillverkning, kontroll, distribution, 

användning, underhåll, eliminering.  

 Intressenter: Kunder, lagkrav, standarder, tillverkningsomsorg och 

serviceomsorg. 

 Synvinklar: Funktion, prestanda, geometri, vikt, estetik, ergonomi, säkerhet, 

miljö och ekonomi (Johannesson, Persson, & Pettersson, 2013, ss. 150-155).  

Gunilla Sandström skriver i sin artikel att det är vanligt med problem att hitta rätt 

nivå för sitt kravarbete. Hennes tips är att arbeta mer behovsbaserat istället för att 

fokusera på lösningen av problemet. Det farliga med att fokusera på lösningar är att 

behovet kan försvinna och lösningen kanske inte löser behovet. Hon beskriver 

VVV-metoden som ett en bra metod. VVV- metoden innebär att man specificerar 

vem, vad och varför. Vem står för intressenter och vem som har kravet. Vad är målet 

och vad som ska göras. Varför står för varför det ska göras. Det som är viktigt att 

tänka på i vvv-metoden är att vadet inte får vara för lösningsorienterat, det ska vara 

behovsbaserat. Gunilla beskriver att det är vanligt att leverantören även får ta fram 

kraven eftersom beställaren inte klarar att formulera kraven. Det är helt okej men 

det är viktigt att beställaren hela tiden är med vid bestämmandet av krav för bästa 

resultat (Hofstetter, 2014). 

När behoven och kraven är formade, och när vi har ett lösningsförslag ska dessa 

stämmas av med beställaren. Det är viktigt att kravspecifikationen och 

lösningsförslaget är i linje med vad beställaren har tänkt sig. Det kan innebära att 

det sedan måste göras om. Det viktigaste att tänka på är att tänka behov istället för 

lösning tidigt i projektet, beställaren är den som ska ansvara för behovet och 

leverantören för lösningen. Det är viktigt att bekräfta tolkningar av krav och 

lösningsförslag. (Sandström, 2011) 

3.4.2 Kundcentrerad planering 
Kundcentrerad planering är ett arbetssätt där utgångspunkterna är kundens behov och 

förväntningar. Förutom detta ska man ta hänsyn till konkurrenternas produkter och 

systematiskt identifiera krav på den egna produktens egenskaper. Kundcentrerad 

planering kan även kallas QFD, Quality Function Deployment. QFD är ett sätt att 

strukturera upp produktutvecklingsprocessen och översätta kundens önskemål till mer 

konkreta specifikationer i varje steg av produktutvecklingsprocessen. Metoden 

utvecklades i japan på slutet av 1960-talet. De viktigaste stegen i den kundcentrerade 

http://www.konsultbolag1.se/author/gunilla-sandstrom
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planeringen är att genomföra marknadsundersökningar, göra en konkurrensanalys, ta 

fram nyckel faktorer för den egna produkten utifrån konkurrensanalysen och 

kundundersökningen. Nyckelfaktorerna ska senare omvandlas till krav som kan 

användas i framtagandet av produkten. Metoden bakom QFD delas upp i fyra olika steg; 

produktplanering, produktutformning, processutformning och produktionsutformning. 

Steget produktplanering innebär att kundens önskemål översätts till egenskaper som 

produkten ska innehålla. Man jämför även här konkurrenternas förmåga med 

kundönskemålen och viktar dessa. Resultatet av produktplaneringen blir en 

produktspecifikation där de viktigaste egenskaperna identifieras och målvärde tas fram. 

Produktplaneringen kan genomföras med hjälp av kvalitetshuset. Nästa steg i den 

kundcentrerade planeringen är produktutformningen. Det är nu det koncept som bäst 

stämmer in på målvärdena väljs. I detta steg identifieras delar som är kritiska och i 

eventuellt behov av mer utveckling för att kunna anpassas till marknaden. Det tredje 

steget är process utformningen där de kritiska detaljerna till tillverkningen identifieras. 

Det fjärde steget är produktionsutformningen där man tar fram 

tillverkningsinstruktioner som ska hjälpa tillverkaren att veta vad som ska mätas, hur 

ofta och hur mycket. Det är dock i regel vanligast att det första steget är det som används 

mest (Bergman & Klefsjö, 2012, ss. 128-134).  

3.4.3 Träddiagram 
Träddiagram är ett av de sju ledningsverktygen som beskrivs av Bergman och Klefsjö 

i boken kvalitet. Träddiagram kan användas för att bryta ned kundönskemål på en 

produkt, när man vill strukturera upp olika åtgärdsförslag, vid undersökningar av 

orsaker till problem eller för att undersöka vilka delmål som måste uppfyllas innan ett 

mål kan nås. Träddiagram är ett systematiskt sätt att bryta ned ett problem och man 

använder sig av tekniken 5 varför vilket innebär att man fokuserar på ett problem och 

frågar sig varför. Träddiagrammet är mest effektivt när det utförs av en grupp med 

människor, principen på träddiagram ser du i Fel! Hittar inte referenskälla. (Bergman 

& Klefsjö, 2012, ss. 490-492). 

3.4.4 Mätning av kundnöjdhet 
För att kunna veta att vi har tillfredsställt kraven och ett behov kan man mäta 

kundnöjdhet. Det är något som är allt vanligare i Svenska företag. Mätningarna utförs i 

Figur 9 Träddiagram 
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regel genom att företaget undersöker kundnöjdheten via enkäter. Enkäterna kan 

innehålla detaljerade frågor om erbjudandet men även helhetsintryck. I de flesta fall är 

det helhetsintrycket som avgör hur kunden kommer att handla i framtiden och därför är 

det viktigt att få med. Ett annat alternativ till undersökning är att ställa olika påstående 

mot varandra är kunden får kryssa i vad som är viktigast. (Bergman & Klefsjö, 2012, 

ss. 339-341) 

Det vanligaste i en organisation är att det ekonomiska resultatet över en bestämd period 

mäts. Anledningen är att ekonomin är enkel att mäta. De ekonomiska resultaten är 

dessvärre inte nog när tanken är få ett bra resultat på lång sikt och det är här 

kundnöjdheten är viktig att mäta. De ekonomiska beräkningarna kan med fördel 

kompletteras med beräkningar av kvaliteten i produkten som sedan stäms av mot 

målsättningarna. Huvudsyftet med arbetet att uppnå kundernas förväntningar, krav och 

mål för att vinna på sikt. Kvalitet är hur kunden upplever företaget. Målet med att arbeta 

kundinriktat är att kunden ska känna sig tillfredsställd vilket bidrar till kundnöjdhet, 

kunden blir lojal vilket leder till återköp och slutligen rekommenderar produkten till 

andra kunder.  

För att kunna arbeta med kundnöjdhet finns tre olika områden man kan arbeta efter, det 

första är marknadskapitalet som ger information om kvaliteten mellan företaget och 

kunden utifrån kundens åsikter. Något som också är viktigt för ett företag är att mäta 

humankapitalet, det vill säga hur de anställda arbetar och hur motiverade de är. Det är 

viktigt för ett företag att normer och värderingar, förväntningar och liknande är bra för 

att bidra till ett trevligt arbetsklimat.  

1. Stäm av med kunden för att höra vad de önskar och hur. Använd deras åsikter 

som utgångspunkt.  

2. Fastställ löften utifrån ovanstående sagda punkter och se till så att det råder 

fullständig enighet över vad man vill och vad man ska göra. Skriv upp 

kundönskemålen på en enkät med en fyrgradig bedömningsskala. Med hjälp av 

enkäten kan vi senare kunna jämföra första punkten med kundernas synpunkter 

för att sedan utvärdera kundnöjdheten. En kundundersökning görs där frågor tas 

upp angående kompetens, tillgänglighet, servicevilja, bemötande, frågor om 

uppdraget, frågor om kunden skulle kunna handla igen och rekommendera 

företaget, frågor om de känner till olika konkurrenter.  

3. Som steg tre mäts kundtillfredsställelsen. Man väljer ut kunder och gör 

undersökningen utifrån ett tidigare bestämt frågeformulär.  

För att kunna mäta humankapitalet är det bra om de inblandade får information om vad 

kvalitetssatsningen är till för. Det innebär att personalen kommer vara insatt i vad som 

händer när mätningen utförs. Det första steget i denna mätning går ut på att bestämma 

vad vi vill ha svar på. Nästa steg är att genomföra enkäten. Steget efter är att resultaten 

på bägge undersökningarna tas upp för ledningen (Sjölund, Hedman, & Rosenthal, 

1996, ss. 32-39) 

3.4.5 Kvalitet på en tjänst och produkt 
En produkt kan ha många kvalitetsdimensioner och innehålla både en vara, en tjänst 

eller en upplevelse. Kunden kommer att avgöra om produkten är bra eller dålig utifrån 

sitt helhetsintryck från den. För att vi lättare ska kunna tillgodose behoven och 

överträffa förväntningarna på produkten är det därför viktigt att veta vad som avgör 

kundens syn på kvalitet. Här närmast beskrivs de olika kvalitetsdimensionerna på en 
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tjänst. Jämfört med en konkret produkt kan det vara svårt att mäta en tjänst och 

innehållet i den. Det är också vanligt att kunden är delaktig i framtagandet av tjänsten. 

Kunden kan inte testa produkten innan köpet. För att kunden ska uppfatta tjänsten 

positivt är det viktigt att den är pålitlig, vilket innebär att kunden får det som den har 

blivit lovad i offerter och liknande. Det är viktigt att kunden kan lita på sin leverantör 

och uppfattar tjänsten som trovärdig. Tjänsten ska vara lättillgänglig vilket innebär att 

läget, öppettider, tillgänglighet via telefon mail och så vidare är viktigt. Den som utför 

tjänsten måste kunna kommunicera med kunden så att alla inblandade förstår. Den som 

utför tjänsten ska vara tjänstvillig och ha en vilja att hjälpa kunden. Den som utför 

tjänsten ska vara artig och visa hövlighet, omtanke och vänlighet. Leverantören måste 

kunna leva sig in i kundens situation. Omgivningen där tjänsten utförs är också viktig 

för kundens intryck på kvaliteten.  

En vara har också olika kvalitetsdimensioner och några av dessa är att varan är 

driftsäker och att det inte inträffar fel som är allvarliga. Livslängden, hastigheten, 

effekten och storleken kan ha betydelse för varans kvalitet och detta kan vi kalla för 

prestanda. Varan ska vara underhållsmässig och det ska vara enkelt att upptäcka och 

undvika fel. Produkten ska vara miljövänlig genom att den kan återvinnas och liknande. 

Estetiken för en vara är viktig med vilket menas färgval och liknande. Varan ska inte 

innehålla fel och brister när den köps. Produkten måste vara säker och får inte orsaka 

skada på personer eller egendom. Produkten ska hålla för lagerhållning och transporter 

utan att gå sönder.  

Behoven och förväntningarna till en vara/tjänst ska undersökas noga innan den utförs. 

Olika faktorer som de ovan är olika viktiga beroende på vad det är som säljs. Alla varor 

och tjänster ska uppfylla kundens önskemål för att de ska uppfattas som kvalitativa 

(Bergman & Klefsjö, 2012, ss. 31-36).  
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För sammanfattning av kravhantering se Figur 10 Kravhantering 

3.5 Syntesmetoder 
Syntesmetoder gör det möjligt att sätta sig in i ett behov eller en målgrupp och senare 

med hjälp av behovet/målgruppen ta fram en produkt. Alla designprocesser består av 

behovs analys som följs av en idé generering, som följs av en bearbetning och avslutas 

med en utvärdering/avslutning.  

En del av designprocessen under 2000-talet har handlat om datorns kapacitet som 

hjälpmedel under designarbetet. Det finns olika forskning på skissande i dator som kan 

översättas till ritning samt möjligheten att tillverka 3D modeller med hjälp av datorn. 

Ett till forskningsområde är hur design mer och mer börjar närma sig konstruktion. Det 

är vanligt att tekniska utbildningar idag erbjuder designkurser och en anledning till det 

kan vara hur viktig design är som ett kommunikativt hjälpmedel. Mer och mer forskning 

görs på produktsemantik och design. Design ses idag som ett viktigt konkurrensmedel 

trots att det inte finns några större studier kring design som konkurrensmedel. De studier 

som finns rör enbart enskilda företag. (Johansson & Lisbeth Svengren Holm, 2008, ss. 

45,46) 

Design management är något som under senare år har blivit stort och handlar om 

fenomenet där företagsekonomi och design möts. Designarbete har används enda sedan 

industrialiseringens början, på 1700-talet men det var först på 1970-talet man började 

beskriva och diskutera designprocessen. Det var först nu det uppmärksammades att 

Figur 10 Kravhantering 
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design kunde vara ett viktigt konkurrenshjälpmedel. I början var det främst 

reklambyråer som anammade det nya design management- att använda design som 

marknadsfördel och detta genom att fokusera på profilering och anpassad 

kommunikation. (Johansson & Lisbeth Svengren Holm, 2008, s. 48) 

När något ska designas börjar det i regel med kaos. Det är därför viktigt att göra ett 

ordentligt förarbete och specificera användaren tidigt. Specificeringen av användaren 

kan på grund av tekniska och marknads-relaterade osäkerheter vara svårt i dagens 

samhälle. Ofta försummas arbetet med ett detaljerat förarbete av chefer, anledningen 

till det är att resultaten av ett genomarbetat förarbete inte syns omedelbart och att de 

flesta projekt är väldigt tidspressade. Försummandet av ett ordentligt förarbete kan leda 

till att det uppstår fel längre fram i designprocessen istället. För att minska dessa fel bör 

vi enligt produktutvecklingslitteraturen lägga samman projektspecifik kunskap så som 

kundbehov och leverantörer i processen. Enligt lean- produktutvecklingsmetodiken bör 

vi redan från början arbeta systematiskt. Det systematiska arbetet kan genomföras 

genom att vi standardiserar arbetet med designprocessen som sedan ska gälla för alla 

projekt. På detta sätt kan designteamet fokusera på innovativa lösningar i början av 

designprocessen. Forskarna Tuna och Windisch menar att tidiga beslut inom testning, 

inköp och tillverkning i produktutvecklingsarbetet kan ha inverkan på effektiviteten i 

arbetet (Tuna, 2014, ss. 287-288). 

Följande text behandlar några olika syntesmetoder som finns att tillgå. Det första steget 

kallas för uppstarten och innebär att en målsättning med produktframtagandet tas fram. 

Det är viktigt att redan innan veta vad som gäller och vilka mål som finns. 

Uppstartsjobbet minimerar risken för missförstånd mellan de som är inblandade i 

processen (Österlin, 2010, s. 32). Landqvist påpekar i sin bok att designprocessen ska 

inledas med en beskrivning om bakgrund, syfte och mål (Landqvist, 2001). Stiftelsen 

svensk industridesign (SVID) beskriver designprocessen på sin hemsida. SVIDs 

version av designprocess startar i behovsfasen. Med detta menas att 

produktutvecklingsarbetet startas genom att användaren till produkten studeras och att 

utmaningen ligger i att utforska hur användaren praktiskt brukar produkten. Studerandet 

av användaren leder om till tankar om produkten, dess användningsområde och 

funktionsområde (Stiftelsen Svensk Industridesign, u.å. a).  

Österlin benämner behovsfasen som analys i sin bok. Han menar att det är först efter 

produktutvecklaren har en tydlig bild över var som ska utföras kan designern börja sitt 

arbete med praktiska funktioner, marknad, ergonomi, resurser, tillverkningsmetoder 

och material. Det är i analysfasen kravspecifikationen tar form. Kravspecifikationen 

används under hela arbetet genom att först ge stöd för att ta fram en idé för att senare 

användas som kontroll för om produkten stämmer med kraven (Österlin, 2010, s. 32). 

För att få en bra bild över hur arbetet ska gå till, vilka krav som ska uppfyllas och hur 

produktens ergonomi, konstruktion, teknik och marknad ska se ut krävs ett omfattande 

forskningsarbete. Analysen är det som skapas i produktens förväntade funktioner som 

framkommer av forskningen (Landqvist, 2001, s. 17).  

Med hjälp av något som kallas konceptskissning kan kraven i kravspecifikationen 

utvecklas. Det är nu arbetet med skisser startar. Skisserna börjar med att föreställa hela 

koncept som senare smalnas av mer i detalj. Det finns olika metoder för att utföra 

skissarbete, några av dessa är papper och penna, 2D eller 3D program (Österlin, 2010, 

s. 32). I designprocessen från SVID kallas den fas där lösningarna för 
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kravspecifikationen tas fram som idéer. SVIDs process behandlar även något som 

kallas för moodboard. En moodboard är ett ark antingen verkligt eller i datorn. Arket 

är täckt av bilder på material, färger eller föremål och tanken med en moodboard är att 

förmedla en känsla (Stiftelsen Svensk Industridesign, u.å. a). I Landqvist bok heter 

samma fas visualisering/gestaltningsfasen och denna fas är indelad i ännu fler mindre 

faser, idé/skissetappen, som är den fas där olika idéer och förslag tas fram. Landqvist 

förklarar förutsättningen för att hitta en bra lösning baseras på mängden idéer. När 

skisserna är klara utförs tester och experiment för att ta reda på vilka idéer som går att 

genomföra (Landqvist, 2001, s. 18).  

De bästa idéerna väljs ut och anpassas till människans fysiska förutsättningar som 

längd, bredd, höjd, hand, kropp, syn och hörsel. Tester på användaren utförs fortlöpande 

(Stiftelsen Svensk Industridesign, u.å. a). Österlin benämner ovanstående som fasen 

bearbetningen. Förutom att välja ut de bästa idéerna så stäms de även av mot 

kravspecifikationen. De bästa idéerna från olika koncept plockas och blir till en helt ny 

idé som finslipas i detalj efter kraven. (Österlin, 2010, s. 32) 

Designern och kunden ser på om produkten uppfyller de krav som var tänkta eller om 

det är något som ska förändras.  

Likt Landqvists modell har Österlin en fas som innebär framställning av 

tillverkningsunderlag och prototyper, Österlin kallar fasen för uppföljning. SVID 

namnger sin sista fas till genomförande. Deras fas genomförande innebär likt Österlins 

och Landqvists modeller att tester utförs på produkterna. SVID påpekar att det också är 

i denna fas ett utredningsarbete angående arbetets gång ska genomföras. En analys över 

hur arbetet har gått underlättar till nästa projekt. (Stiftelsen Svensk Industridesign, u.å. 

a) 

Som ovanstående text behandlar ser de flesta designprocesserna liknande ut. De består 

av en uppstartsfas som behandlar behovs analyser, målsättning och 

kravspecifikationer. Uppstartsfasen följs en idégenerering eller en skiss-fas där idéer 

tas fram på olika sätt. Skisserna följs av konceptutvecklingen där, detaljer, 

ritningsunderlag, modeller och presentationsskisser tas fram som slutligen följs av en 

prototyptillverkning. SVID hade den modell med minst moment som framstod som enkel 

och överskådlig. Skillnaderna i de olika processerna var att SVID påpekade vikten av 

att avsluta med en rapport kring hur arbetet har gått. Landqvist hade många detaljer i 

sin modell och hans avviker från de andra genom att han beskriver vikten av att 

designern är med även under marknadsföringen. Österlin pekar i sin modell vikten av 

att kommunikationen med användare, konstruktionsavdelningen, 

tillverkningsavdelningen och marknadsavdelningen fungerar.  

 

 

 

Figur 11 Syntesmetoder visar en sammanfattning av hur ett designarbete kan se ut och av 

ovanstående text.  
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3.6 Prakt och makt 

”Med utgångspunkt i familjen Brahe berättar utställningen om hur stormaktstidens 

ledande män och kvinnor ville framstå inför omvärlden. Genom sin livsstil sökte de 

befästa sin samhällsposition och bidra till den nya stormakten Sveriges glans och ära. 

Det var ett projekt på bräcklig grund som inte överlevde 1600-talet. Genom egna 

föremål och inlån av sällan visade objekt från bland annat Skoklosters slott och flera 

kyrkor får du bekanta dig med stormaktstidens syn på liv och död, makt och ära samt 

hur detta korresponderade med den krassa verkligheten.” (Jönköpings läns museum. 

u.å. a) 

Prakt och makt handlar om yta och yta handlar om hur vi vill framställa oss själva. Prakt 

är ett medel för att visa makt och de är varandras förutsättningar nu och då. 

Utställningen tar upp hur adeln på 1600-talet framställde sig själva och sin familj i fest, 

vardag, glädje och sorg. Lyxkonsumtion var ett krav för adelsfamiljerna vare sig de 

hade pengar eller inte, och var kanske också detta anledningen till att projekten som 

familjen åtog sig inte överlevde 1600-talet.  

Utställningen är uppdelad i olika fönster över vilka arenor adeln använde sig av i det 

sociala spelet. Dessa fönster eller avdelningar är: Släktstoltheten, denna spelad stor 

roll för vilken position din egen familj fick i samhället, vem du var släkt med. Alltså 

var släktforskning väldigt populärt. Grevskapet och Finland, som handlar om Per 

brahe ville bygga upp ett grevskap och här visas bland annat Visingsborg som är 

Sveriges äldsta och största grevskap, han hade även ett visst inflytande i Finland. 

Bildning är ett annat fönster som var viktigt på 1600-talet. Brahe hade bland annat ett 

stort bibliotek, många i Brahefamiljen var även samlare på böcker, kuriosa och 

antikviteter, brahe inrättade skolor. Konst och byggande var också ett sätt att visa 

Figur 11 Syntesmetoder 
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status på 1600-talet, många av projekten blev dock aldrig färdiga. Andra fönster är 

riddaren, kvinnan och barnet, fest och sist död och begravning. (Jönköpings läns 

museum, 2015b) 

3.6.1 Historik  
Efter det 30 åriga kriget blev Sverige en ny stormakt i Europa och det var viktigt nu att 

leva upp till denna ställning. Adeln såg det som sin uppgift att ge Sverige ett nytt ansikte 

som skulle imponera på de andra stormakterna. På 1600-talet var Sverige ett 

klassamhälle där alla visste sin plats med kungen i toppen. Efter kungen kom adeln vars 

uppgift var att försörja riket med militära befälhavare och tjänstemän. Under adeln 

fanns prästerna som skulle lära ut den kristna läran och nederst fanns borgarna som var 

köpmän och hantverkare samt bönderna.  

I 1600-talets Sverige bodde ca 1,5 miljoner människor och av dessa var 7500 Adel. 

Adeln ägde två tredjedelar av jorden och av dessa två tredjedelar var det ett fåtal släkter 

som ägde majoriteten. Den största delen av adeln kallades för lågadel och dessa var 

relativt fattiga. Under en stor del av 1600-talet var Sveriges styrning i händerna på 

högadeln och det var också då den adliga lyxkonsumtionen var som störst. För att kunna 

fylla Sveriges behov av tjänstemän började man nyadla folket. Vid slutet av 1600-talet 

var 80 % av adeln ny-adel. Till skillnad från högadeln hade ny-adeln en samhällssyn 

där kompetens gick före förfäder. I denna maktkamp var högadeln tvungna att försvara 

sin plats i samhället. En del av kampen var besattheten av vilken bild man som person 

förmedlar, i klädsel, seder, bostad, fester och begravning.  

I slutet av 1600-talet förändrades samhället och de gyllene åren för högadeln var snart 

slut. De flesta inköp och byggnationer var finansierade av lånade pengar, eftersom 

Brahefamiljen ansåg det som en nödvändighet att vara elegant oavsett kostnad. Om man 

inte levde som en adelsman så var man ingen adelsman.  

1680- genomförde Karl XI en reduktion där Visingsborgs-grevskap och större delen av 

alla andra kungliga gåvor till högadeln togs tillbaka till staten. Lyxkonsumtion förbjöds. 

Adelns lyxålder var slut och kvar stod halvfärdiga slottsbyggen, påkostade gravar och 

splittrade konstsamlingar. (Jönköpings läns museum, 2015b) 

3.6.2 Adelsmannen och släktstoltheten 
Adelsmännen skulle vara bildade krigare likt medeltidens och antikens hjältar. Italien 

och Frankrike satte normen för hur en riktig gentleman skulle vara. En riktig adelsman 

hade mycket att leva upp till. De skulle gifta sig, bo, skaffa utbildning, roa sig, synas, 

klä sig, föra sig, sammanfattningsvis leva och dö elegant. Hade man ett fint namn var 

krediten obegränsad och det var mindre intressant om det fanns några pengar eller inte.  

Att adelsmännen skulle fostras i att bli en krigare var självklart men inte nog med detta 

var de också tvungna att visa upp ett fint sätt i internationella sammanhang. 

Adelsmannen skulle vara en förebild som var ädel och elegant, de skulle vara världsmän 

med breda kunskaper. De blev i slutändan antingen militärer, högre statstjänstemän 

eller diplomater. En adelsman behövde vara mer än en krigare de var också tvungna att 

kunna föra sig i internationella sammanhang.  De var tvungna att lära sig fäktas, spela 

boll, jaga, dansa, musicera och vara duktiga ryttare.   

Den unge Per Brahe var inte ute på några vida fälttåg och utbildningsresor men han 

arbetade som kungens kammarherre. Han var duktig på att fäktas och övade mycket 
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med kungen. Som lite äldre ledde Per Brahe två framgångsrika försvar när danskarna 

angrep Västsverige på 1650-talet. Vid sin begravning ville Per Brahe ha med värjan 

som användes i striderna mot danskarna, och detta visar hur viktigt riddaridealet var för 

adeln.   

Du värderades högt om din släkt var gammal och betydelsefull. Hjälpmedlen för att 

reda ut släktskap var släktträd. Släktforskning var på denna tid högst modernt. På 1600-

talet föddes du in i en bestämd klass som du också representerade. Det var vanligt att 

man hänvisade till sin härstamning för att bekräfta sin plats i samhället.   

Per Brahe den yngre var väldigt intresserad av släktforskning och reproducerade sina 

förfäder i porträtt på slottet. Hans börd graverades, höggs i sten, målades och 

skulpturerades. Han lät utreda Braheättens härstamning och kunde bevisa att Brahe var 

släkt med den heliga Birgitta, fornnordiska gestalter, Karl den store och många fler. Det 

har senare visats att dessa tolkningar var väldigt fria. (Jönköpings läns museum, 2015a) 

Brahefamiljen var Sveriges finaste släkt under stormaktstiden. De hade rötter från 

medeltiden och var nära släkt med vasaätten och blev därför tidigt upphöjda till grevar. 

1561 utsågs tre grevar och tio friherrar sin skulle förbättra Sveriges framtoning 

internationellt. En av dessa grevar var Per Brahe den äldre, förutom att blir greve ingick 

han i kungens råd. I rådet fanns landets äldsta adelssläkter och som till stor del var släkt 

med varandra genom äktenskap. Det var detta råd som var Sveriges politiska, sociala 

och ekonomiska elit. De ägde dessutom mest jord. (Jönköpings läns museum, 2015b) 

Per Brahe den yngre föddes 1602 och dog 1680. Senare i livet kallades han vicekungen 

eller landets näst mäktigaste person. Han var guvernör i Finland och var greve av 

Sveriges största och äldsta grevskap Visingsborg. (Jönköpings läns museum, 2015b) 

3.6.3 Bostäder och slott 
Med hjälp av ståtliga stora byggnader visade adeln sin position i samhället. Rikets 

ledande familjer tävlade sinsemellan vem som byggde mest praktfullt. Dessa 

slottsbyggen blev i många fall aldrig helt klara och ledde till personlig konkurs för 

många. Slotten förföll och de ståtliga parkerna växte igen.  

Per Brahes grevskaps centrum var Visingsborgs slott på Visingsö. Slottet påbörjades 

1570 av hans farfar och var då endast en enkel korsvirkeslänga av tegel med trappgavlar 

och torn. Nästkommande greve Magnus Brahe byggde ut slottet med en trevånings 

stenlänga i söder, det som idag står kvar som ruin. Per Brahe var den som fullbordade 

slottet med att skapa en kvadrat med längor i norr och öster. Han tyckte det 

ålderdomliga hade ett värde i sig och moderniserade inte stilen. Runt slottet fans tre 

stora trädgårdar, en hamn och en befästningsanläggning som skulle användas mot 

Danmark.  

Visingsborgs grevskap var på den tiden Sveriges äldsta och största grevskap. 1526 fick 

Per Brahe den äldre det ena av Sveriges tre första grevskap av kungen. Grevskapet 

bestod till en början bara av Visingsö men utökades senare med Gränna och Habo. När 

Per Brahe den äldre dog bestod grevskapet av 468 hemman. Äldste sonen Erik ärvde 

grevskapet men förlorade det och tvingades fly till Polen. År 1600 fick Magnus, en 

yngre broder överta grevskapet. Magnus dog och hade inga arvingar, därför fick Per 

Brahe den yngre ärva grevskapet 1633, endast 31 år gammal. Som störst hade 

grevskapet 836 mantal i Västergötland, Östergötland och Småland vilket innebar att det 
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var Sveriges största. Grevskapet utökades med hjälp av belöning från drottning Kristina 

samt att greven själv arbetade med byten och köp för att knyta samman grevskapet. Per 

Brahe hade som ett eget kungadöme i kungadömet med ett eget hov, en egen arme, en 

egen skola och egna industrier. Greven var den som tillsatte präster inom området och 

han var också högste domare. Per Brahe den yngre hade god hand om pengar och till 

motsats från många andra adelsmän ägnade han sig åt handel. Bönderna på Visingsö 

slapp undan kronans arméer eftersom de tillhörde Per Brahes arme. Per Brahe var stolt 

över sin släkts gamla grevskap och berättade ofta om det. På äldre dagar drog han sig 

tillbaka till Visingsborg. 1680 vid Per Brahes död ärvdes Grevskapet av brorsonen Nils 

Brahe den yngre som blev fråntagen grevskapet efter några månader när det drogs 

tillbaka till staten.  

Det som var viktigt för Per Brahe var att ha en omfattande porträttsamling av tidigare 

släktingar, både påhittade och verkliga.  Slottet innehöll en av landets finaste bibliotek, 

en stor samling av antikviteter från närområde och fjärran, en rustkammare. Slottet hade 

också lokaler för grevskapets tjänstemän och förvaltning. Fasaderna till borggården 

pryddes av förgyllda byster av de tidigare Brahegrevarna iklädda toga och lagerkrans. 

Senare under stormaktstiden blev slottet landets största fångläger där man förvarade 

över tusen ryska krigsfångar. Krigsfångarna brände ner Visingsborg julafton 1718 i 

protest mot sin vanvård. Personalen som befann sig på slottet under blomstertiderna var 

32 personer, jämfört med att personalstyrkan på övriga slott var ca tio. Personalen 

bestod av skepparen, fataburshustrun, trädgårdsmästaren, rustmästaren, länsmannen, 

bryggaren, skaffaren, trädgårdsdrängen, två smeder, två snickare, två stallpojkar, sex 

drängar, fem pigor, två flickor, två fångar som tvångsarbetare med slottsbygget.  

Per Brahe hade ytterligare två slott, Brahehus och Brahehälla, Brahehus ligger längs 

e4:an utanför Gränna och Brahehälla ligger i närheten av Adelöv. Båda var slott som 

låg väl synliga uppe på klippor den ena ovanför Vättern och den andra vid sjön Noen. 

1645 påbörjades bygget av Brahehus som skulle tillhöra hans fru när hon blev änka, 

dessvärre avled hon lagom till att slottet blev klart 1651. Brahehus fungerade som en 

representationslokal där VIP gäster togs emot och kunde se grevskapets hjärta. Fasaden 

var målad av Johan Werner med färgstarka scener ur den romerska mytologin. Även 

Brahehus förstördes när det brann 1708.  

Brahehälla var menat att vara ett jakt hus och var enkelt byggt. Bygget påbörjades strax 

innan Brahes död och ingen känner till tanken bakom bygget. Brahehälla blev 

förmodligen aldrig inrett och förvandlades med tiden till en ruin. (Jönköpings läns 

museum, 2015b) 

Bad och toalett 

Peter Englund beskriver att under 1600-talet luktade folket förmodligen sämre men såg 

renare ut än under medeltiden. På 1600-talet gneds smutsen bort med hjälp av torra 

dukar och tvättlappar istället för att folket använde vatten. För att kunna rengöra håret 

användes kli och andra typer av pulver som smordes in i håret innan läggtid och sedan 

kammades det bort på morgonen. Andra medel för att bli ren var parfymerat puder. 

Både män och kvinnor använde ett diskret puder som användes som torr parfym. 

Parfym över huvud taget var väldigt vanligt på 1600-talet och användes till att dölja de 

egna kroppslukterna. Ett annat sätt förutom parfymen och metoden att gnida bort lukt 

var att man närmast kroppen bar linnekläder eftersom de ansågs suga upp svett och 

smuts. Linnekläderna byttes ofta och på 1600-talet ansågs att byta kläder samma sak 
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som när vi idag tvättar oss (Englund, 2015). På Visningsborgs slottsträdgård fanns en 

liten badstuga. Badstugan var inredd med bänkar längs sidorna och där fanns också en 

spis utan spjäll. Bänkarna och golvet sägs vara draperade med badstugulakan (Haglund, 

2004).  

Sovrum på Visningsborg 

Sovrummen jag har valt att studera är grevens kammare, grevinnans kammare och 

hörnekammaren. All inspiration kommer från samma bok. Grevens kammare innehöll 

en säng, ett bord, en fållbänk, en nattstol och ett skåp med glasdörr och lås. Skåpet var 

mest troligt fyllt av böcker. Nattstolen var en typ av fyrkantig låda med lock som 

användes som en portabel toalett. Lådan var klädd i läder eller blått kläde. Själva sitsen 

på nattstolen bestod av röd sammet. Greven var intresserad av konst och hade en hel 

del tavlor i sitt rum, närmare bestämt 20 st. Motiven på tavlorna var från Sauls historia, 

det var Kristusmotiv, en av dem föreställde Maria, en annan Elias, han hade en tavla på 

drottning Kristina, en på Hertig Karl av Burglund, en Alexander den store, en på 

Magnus Ladulås dotter, en på Hertig Wilhelm av Lundenbord. På rummet fanns även 

två porträtt på Per Brahe och hans morfar Nils Gyllenstierna och den sista tavlan 

föreställde de sju konsterna. Till värme fanns ljus och en öppen spis (Haglund, 2004).  

Grevinnans kammare var ännu mer sparsamt möblerad, i hennes rum fanns en fållbänk, 

som var en typ av kombinerad sittbänk och förvaringsmöbler med sittdyna av grön 

sammet. Hon hade en säng och ett bord. På bordet fanns blå, grön eller gula dukar eller 

bordstäcken. Två av grevinnans väggar var täckta av stora tapeter. Fönsterväggen och 

väggen vid den öppna spisen hade ett blått yllekläde. Över den öppna spisen hänger en 

målad tavla. Hela rummet domineras av färgen blått. På rummet fanns fällar till vintern 

i av björn, räv eller varg. På sängen fanns en sänghimmel av blå siden. Det fanns 

sängkappor. Sängen hade täcken av siden med guldtrådar. På sängens ryckstycke fanns 

ett taftansparllakan av siden med sex våder siden. Sängen bestod av en dunbädd 

(Haglund, 2004). 

Hörnekammaren låg på västra slottslängan brevid stora matsalen och fungerade kanske 

som ett gästrum. Hörnekammaren var möblerad med en säng, en nattstol och ett bord. 

På väggarna hängde ett helfigursporträtt på drottning Kristina. Resten av väggarna var 

klädda med gyllenläder som var dåtidens tapet. Gyllenläder är silvertäckt fernissa som 

ger en skimrande effekt. De ljusskällor som fanns i rummet var en öppen spis, vaxljus 

och järnljuspipa (Haglund, 2004).  

Köket på Visingsborg 

Köket var placerat på österlängans bottenvåning. Inredningen i köket bestod av en spis, 

bakugn och kok-hål. Spisen var en murad öppen härd med kokstege för upphängning 

av grytor. Där fanns en gjutjärnshäll och över spisen hängde en murad spiskåpa 

uppburen av järnståndare. Elden i spisen brann konstant och köket var förmodligen 

väldigt varmt och sotigt. Kok-hålen var en slags hål där man la i glödande kol. Över 

hålen placerades grytor. Förutom inredningen fanns föremål av tenn, mässing, koppar, 

järn och trä. Tennföremålen bestod i servis, fat, tallrikar, askar och mindre skålar till 

salt, socker och kryddor. Kannor och flaskor i tenn förekom också. Mässingsföremålen 

var kittlar med järngrepar, bäcken, hinkar med durkslag, mortlar med stöt, vågar med 

skålar, kylfat och ishink. Glödfat var också något som fanns i mässing som var en typ 

av behållare med glödande kol på fot. Glödfaten användes för att hålla maten varm. 
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Samma glödfat användes som element i rummen och bäcken med varma stenar 

användes i sängen för att få värme. Det fanns fatringar i mässing för att inte dukar skulle 

skadas av de varma faten. För den obligatoriska handtvättningen före och efter 

middagen användes mässingshandfat. Kopparföremålen som fanns i köket var grytor, 

kittlar, mortel, hackkniv, slev och kannor. De järnföremålen som fanns var järnspett 

stekspett, stekpanna, brandjärn och en Brå panna. De träredskap man fann att finna i 

köket var sill bunkar, ostkar, kärnor, fotbunkar, tallrikar, fat, det fanns rödmålade skålar 

och vitmålade skålar, stöpa kärna där man stöp ljus. Det fanns ljusstakar i trä, 

brödkorgar, kistor, stolar och bord (Haglund, 2004). 

Matsalen på Visingsborg 

Matsalen var möblerad med tre långa bord som var placerade längs väggarna. Borden 

var täckta med blå underdukar av kläde som räckte ned till golvet och ovanpå låg 

överdukar med linnedamast och den tidens moderna pressade rutor. Vid borden stor två 

långa sittbänkar, fjorton stolar med ryssläder och ett skåp där serveringsfat och 

dryckeskärl placerades. De tavlor som återfanns i matsalen var Gustav Adolfs 

triumftåg, porträtt på drottning Kristina samt sju andra tavlor. Maten serverades på 

tennfat, först kom sopporna, sen steken, sen fisken, sen pastejen, sen frukten och sist 

ställdes ett konfektbord fram. Ljuskällorna som fanns i stora matsalen var rinnande 

vaxljus, en öppen spis, en grönmålad ljuskrona i trä som återfanns över dörren. Det var 

förmodligen mycket sotrök från brasan. I matsalen på skåpet fanns karotter, skålar och 

tallrikar. Det fanns musikanter och trumpetare i matsalen och över borden hängde en 

bordshimmel av dyrbara textilier. (Haglund, 2004). 

Transport på Visingsborg 

Greven hade ett vagn hus på Visingsborg där det fanns två stora glasvagnar, en röd 

vagn, en liten svart vagn, en karet, två svarta slädar, fyra rustvagnar och en segelsläde 

(Haglund, 2004).  

3.6.4 Bibliotek och dåtidens Museum 
Per Brahe hade ett av de största biblioteken och den innehöll ca 1500 böcker. Det var 

viktigt för adeln att ha ett välfyllt bibliotek. Under 30 åriga kriget passade man på att 

erövra boksamlingar från furstebostäder i Sydtyskland, Polen och Böhmen.  

Bildning var något som var väldigt viktigt för varje adelsman. Viktigt var att vara berest 

och att ha ett stort bibliotek. Per Brahe gjorde stora insatser för utbildning och 

forskning. Adelsmännen såg även till att deras söner blev bildade och beresta män. 

Latin, tyska, franska och italienska var språk som skulle talas. Sönerna skickades iväg 

ut i världen för utbildning, lära sig andra länders seder och folk samt uppleva de andra 

ländernas stora sevärdheter. Även präst och borgarsöner sändes ut i Europa för bildning. 

Utbildningsresorna gav i efterhand utdelning i form av goda karriärmöjligheter. Det 

finns lite dokumenterat om att adelsflickorna var ute på resor.  

Per brahe var en av de få som använde böckerna och biblioteken blev i många fall 

assessorer för adeln eftersom alla inte hade någon boklig kunskap. De äldsta böckerna 

i Brahes bibliotek är inkunabler och härstammar från 1400-talet, Brahe hade bland 

annat heliga Birgittas uppenbarelser. De vanligaste böckerna var de om juridik, historia, 

arkitektur, krigsföring, teologi och filosofi. Greve Per hade ett stort intresse för den 

utomeuropeiska världen och var väldigt intresserad av infödingarna i Nordamerika. Han 
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ville t.ex. översätta bibeln till indianska och låta två indianer komma på studiebesök i 

Sverige. Per Brahe själv översatte latin till svenska. Pers andra hustru Beata De la 

Gardie lät honom ta över ett omfattande bibliotek som bestod av krigsbyten. Här 

återfanns en bok om plastkirurgi. Per Brahe ville hålla sig uppdaterad och allmänbildad 

och läste regelbundet franska tidningar. Han var duktig på att bevaka omvärlden men 

blev på äldre dagar lite inskränkt och skeptisk mot dåtidens moderniteter och 

utveckling. Boksamlingen splittrades när reduktionen genomfördes och stora delar 

hamnade på skokloster medan andra hamnade på gymnasiebiblioteken i Jönköping och 

Växjö. Under 20 år hade Per Brahe en egen boktryckare- Kankel som under denna tid 

tryckte ett 50-tal böcker. Den sista boken Per Brahe köpte in handlade om myten om 

den sjunkna ön Atlantis som egentligen handlar om det forntida Sverige skriven av Olof 

Rudbeck. Förutom detta skrev Rudbeck böcker om kroppens anatomi och har varit en 

viktig tillgång eftersom han kartlagt kärlsystemet och inrättade offentliga dissektioner. 

Olofs teorier var även toppen på Göticismen som trodde att det var Goterna som var 

förfäder till befolkningen i Europa. Man trodde det var goterna som kämpade vid Troja 

och orsakade romarrikets fall. Redan på stormaktstiden i Sverige började man utforska 

forntiden och skydda fornlämningar. Redan år 1630 hade man en tjänst som 

riksantikvarie innebar att kartlägga landets fornlämningar och runinskrifter. Per Brahe 

satte upp minnesstenar vid flera av fornminnena som fanns ute på Visingsö. 

Varje adel skulle äga en kuriosasamling som skulle omfatta olika unika saker från stor 

del av världen och från så många historiska epoker som möjligt. I dessa samlingar hade 

man naturfynd, fornfynd, etnografiska, konstobjekt m.m. Detta kan kallas föregångaren 

till dagens museum och Per Brahes kuriosasamling innehöll bland annat valben, en 

grönländsk kajak, harpun för val och föremål från Västindien, Nordamerikas indianer, 

fornminnen från Visingsö. Per Brahe gjorde själv utgrävningar i öns gravhögar och blev 

en av landets första arkeologer. Efter grevens besök i rom som student finns snidade 

träsouvenirer som idag återfinns i brahe kyrkan. Där finns även stenar av hår från 

dromedarer, fornfynd av flinta, brons och järn, ett lerkärl och en italiensk gravurna av 

brons. Greven fick en narvalstand som gåva som man trodde var ett enhörningshorn 

som idag kan skådas i Brahekyrkan över koret. Förutom detta fanns även en av Sveriges 

största privatsamling av vapen. (Jönköpings läns museum, 2015a) 

3.7 Val av process och verktyg 
Under kapitlet val av process och verktyg finns en beskrivning över vilka processer och 

verktyg som använts till framtagningen av bilderna och kravspecifkationen.  

Alla de olika teorierna har sammanställts och kombinerats för bästa resultat.  

För att kunna hantera de olika kraven från museet har jag arbetat utifrån teorierna om 

kravspecifikation. För att utföra framtagningen av bilderna har de olika 

syntesmetoderna Uppstart, Analysfas, Konceptskissning och bearbetning använts. I 

framtagningen av bilderna har även de olika bildteorierna använts för att få tilltalande 

bilder. Hela arbetet har byggt på en kundcentrerad planering med mellanstadieeleverna 

i fokus. Träddiagrammet har använts för att kartlägga de olika rummen och hur de 

skulle kunna se ut.  
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4 Empiri 
Kapitlet empiri ger en beskrivning av den insamlade empirin som använts i analysen. 

Den empiri som använts är Intervju med Marlene Svensson, intervju med museets 

personal, intervju med mellanstadiebarn, användandet av teori i bilderna, olika 

syntesmetoder och kravarbete för framtagning av bilderna.  

4.1 Hur kan bilder utformas för att väcka tankar och skapa 
reflektioner hos mellanstadieelever?  

4.1.1 Intervju med Marlene Svensson 
För att reda ut olika pedagogiska bildfaktorer gjordes en intervju med bildpedagog 

Marlene Svensson. Hon är utbildad i pedagogik, konstvetenskap och konsthistoria och 

har varit bildpedagog i 13 år. Marlene arbetar på kulturskolan men i samarbete med 

Jönköpings läns museum. Hon arbetar oftast med barn från förskoleklasser till årskurs 

sex. Intervjun återfinns i sin helhet i bilaga 2. Marlene säger att hon använde sig av 

pedagogiska teorier bestående av Howard Gardners nio intelligenser och Bondlers 

Grinders teorier. De båda teorierna baserar sig på att olika människor lär sig på olika 

sätt. Därför menar Marlene att det är viktigt att få med så många sinnen som möjligt u 

utlärnings-processen. Vissa personer lär sig visuellt, andra genom ljud, andra genom att 

få känna och en fjärde kanske genom att använda olika sinnen. Rask är en annan teori 

som Marlene använder. Rask innebär att helheten bör presenteras först innan detaljerna 

presenteras, anledningen till att Rask fungerar, menar Marlene är att de flesta människor 

idag tänker holistiskt.  

Den bästa metoden för att lära barn historia är att använda sig av berättelser som handlar 

som en bestämd person som barnen kan knyta an till. Det är också ett bra knep att koppla 

saker till något som barnen själva känner till och kan relatera till idag. Marlene säger 

också att barn tycker om när man berättar om livsöden och historier där man lär känna 

en person. Det är också viktigt att den som lär ut är engagerad och intresserad.  

Marlene säger att barn tycker det är spännande att få prova saker och ta och känna. Hon 

menar att barnen tycker det är spännande med livsöden som handlar om någon i deras 

egen ålder. Allmänt på fritiden tror Marlene att många av barnen befinner sig i olika 

spelmiljöer där historiska föremål återspeglas på olika sätt. Hon tror att barnen i största 

allmänhet tycker det är roligt att få vara aktiva och lära sig nya saker. Barn tycker om 

att få vara med i olika sammanhang och söker sig gärna till olika tillhörigheter.  

När det gäller bilder tycker barn om saker som ser realistiska ut. De tycker om tydlighet 

och det är en fördel om det är personer och miljöer i bilderna. Marlene har upptäckt att 

barnen tycker om bilder när ansiktsuttryck på personen i bilden visas, hon tror att det 

beror på att barnen tycker det är viktigt att kunna sätta sig in i känslan som bilden 

förmedlar. Bildteorier som handlar om hur vi uppfattar bilder gäller såväl på barn som 

vuxna. Barn tycker om bilder med mycket kontraster, vilka färger som finns i bilderna 

är inte av någon större vikt. Det är viktigt att bilderna är tydliga, realistiska och 

beskriver en helhet men också detaljerna.  

Marlene ger förslag på att större bilder så alla kan se dem samtidigt skulle underlätta 

för henne. Om det ska vara text ska det vara text utan fötter som blir lättare för alla att 

läsa. Bilderna ska vara placerade på en lämplig höjd. Bilderna ska vara i minst a3 format 

och det är bättre med några få väl valda bilder än många små. Marlene tror det blir 
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röring om man placerar samma bild på flera ställen och påpekar igen att tydligheten är 

viktig. Hon tycker det skulle vara roligt om det fanns vardagshändelser i bilderna som 

hur vi sover, äter, lagar mat, transporterar oss, intressen, fritid och hur vi går på 

toaletten. Det hade varit bra om det finns med händelser som vi alla kan relatera till.  

När hon kort fick beskriva nutidens bostäder sa hon att det är vitt, stora fönster, luftigt, 

mycket doftljus och dåtidens bostäder var kalla, dragiga, de hade små fönster och det 

luktade dåligt.  

4.1.2 Användandet av teori i bilderna 
Till bilderna har jag använt mig av olika teorier för vad en bild bör innehålla för att 

väcka tankar och skapa reflektioner. Det teorier som ligger bakom mitt resultat finner 

du i sin helhet under teoretiskt ramverk, men du kan även se en sammanfattning av dem 

här i Fel! Hittar inte referenskälla. och Fel! Hittar inte referenskälla.. 

Huvudrubrikerna har varit de under kapitel 3.2. Lärande för mellanstadiebarn och 3.3. 

Bild teori.  

Fel! Hittar inte referenskälla. 
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Fel! Hittar inte referenskälla. 

4.1.3 Intervju med mellanstadiebarn 
För att få en bättre bild av barnen och hur de uppfattar saker gjordes en intervju med 

mellanstadieeleverna i klass 3D Gunnarsboskolan i Mullsjö. Intervjun finns i sin helhet 

i bilaga 3.  

Av intervjun framkom att det bästa de flesta av barnen visste var fotboll, några svarade 

dator, djur, sport, familjen, kompisar och sig själv. När fröken säger att hon tycker det 

bästa hon vet är familjen vill många av barnen ändra sig till familjen också.  

Barnens idoler är delvis fotbollsspelare och artister från svenska melodifestivalen. 

Storfavoriten bland barnen är Hasse Andersson. När jag frågar barnen hur man kan göra 

för att lära sig saker svarar de att vissa saker bara blir man bättre på. De är överens om 

att man lär sig genom att träna eller att kompisar visar och någon säger att man lär sig 

genom att läsa och gå i skolan. Barnen säger att kunskap är det man kan.  

Vid intervjun visar jag ett antal bilder från nutiden och 1600-talet. Jag frågar barnen 

vad de ser och tänker om bilden. De beskriver vad de ser och olika tankar om bilderna. 

De påpekar färskillnader i olika jämförelsebilder. Säger att de ser ett kök eftersom det 

hänger grytor. Ett barn undrar varför det brinner i bilden och säger att den påminner om 
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ett spel. De ser tydliga skillnader på bilder från nutiden och biler på 1600-talet. En av 

bilderna är från en känd tv-serie (solsidan) och det känner ett barn igen. Avslutningsvis 

i intervjun frågar jag barnen vilka bilder de kommer ihåg och varför. En kommer ihåg 

solen eftersom den kom först. En av pojkarna känner igen en bil eftersom hans pappa 

har en sådan, en annan lägger märke till hästvagnen eftersom den är miljövänlig. En 

kommer ihåg Per Brahes idol, varför framkommer inte. En kommer ihåg köket eftersom 

det var grönt. Någon minns badrummet eftersom det var mest annorlunda. Ett barn 

kommer ihåg sovrummet eftersom det var fint. En annan kommer ihåg solsidan 

eftersom han brukar titta på programmet.  

4.2 Vilka krav och förväntningar har museet på mitt arbete 
(bilderna) och hur uppfyller jag dessa? 
För att ta reda på kraven gjordes en intervju med Henrik Johansson och Robin 

Gullbrandsson på Jönköpings läns museum (Se bilaga 1). Kraven finns sammanställda 

i kravspecifikationen i resultatkapitlet.  

4.3 Syntesmetoder för framtagning av bilder 
För att uppfylla kraven måste bilderna tillverkas. Bild tillverkningen har utförts med 

hjälp av olika syntesmetoder, även kallade designprocess, Figur 11 Syntesmetoder visar 

en sammanfattning av de olika metoder som använts.  

  

Figur 11 Syntesmetoder 

 

Figur 12 Syntesmetoder 
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4.3.1 Uppstart 

4.3.1.1 Mål, syfte, bakgrund 

Målet med designprocessen har varit att ta fram bilder till Museet med deras krav och 

behov i fokus.   

4.3.1.2 Intressenter 

Intressenterna som berörs för mitt arbete är museets ledning, verksamhetsutvecklare, 

anställda på museet, museets besökare och de primära intressenterna, 

mellanstadieelever för vilka bilderna i första hand utformas efter.  

4.3.2 Analys och behovsfas 
För att få ett bra grepp om projektet är det viktigt att studera intressenterna, marknaden, 

material, ergonomi samt resurser. Analys av dessa faktorer har utförts med hjälp av 

intervjuer av barnen, pedagogen och uppdragsgivaren. Min analysfas har till stor del 

bestått i en framtagning av kravspecifikation. Bakgrundsfakta från teoretiskt ramverk 

ligger till grund för kravspecifikationen. Kraven har viktats av museets personal för att 

ge en bild av vilka krav som är viktigast för dem. Viktningen har skett från en skala 1-

5 där 1 är mindre viktigt och 5 är mycket viktigt. Kravspecifikationen är även utformad 

med begreppen, krav, önskemål, tveksamt och oönskat där ansvarig Henrik Johansson 

har fått fylla i. Hur kravspecifikationen slutligen blev finns dokumenterat i kapitel 5 

analys.  

4.3.3 Konceptskissning/idéer 
Konceptskissningen är uppdelad i två olika moment. En för 1600-talet som utgör arbetat 

av 3D modelleringen och hur dessa bilder tagits fram samt även en del för 2000-talets 

bilder som är fotografier av nutida miljöer och hur dessa har framtagits. En tredje del 

innehåller skisser på hur bilderna på 1600-talet och 2000-talet har sammanfogats till en 

slutlig bild som sedan har blivit det slutliga bildresultatet.   

4.3.3.1 1600-tal 3D modells-bilder 

Utifrån fakta under teorikapitlet Prakt och makt har olika träddiagram över möjliga 

miljöer på Visingsborgs slott och vad de innehöll utförts.  
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Figur 13 Träddiagram Grevinnans kammare 

 

Figur 14 Träddiagram Grevens kammare 
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Figur 15 Träddiagram Hörnekammaren 
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Figur 16 Träddiagram köket 

 

Figur 17 Träddiagram Stora matsalen 
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Transport 

Till transportfordonet användes två inspirationsbilder, se figur 17 Franska karosser. 
Utifrån dessa har jag på fri hand modellerat och tolkat Per Brahe den yngres vagn.  

4.3.3.2 Moodboard 

Som hjälp för att skapa rätt känsla och färger till de olika bilderna och rumsmiljöerna 

har en moodboard över 1600-talet skapats, se Figur 19 Moodboard 1600-tal, samt en 

moodboard för 2000-talet, se Figur 19 Moodboard 2000-tal. De båda moodboarden har 

använts som inspiration och tema till bilderna.   

Figur 18 Franska Karosser 
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Figur 19 Moodboard 1600-tal 
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Figur 19 Moodboard 2000-tal 

4.3.3.3 Skisser och framtagning av 1600-tals bilder 

Skissetappen på de olika rummen har ägt rum i programmet 3D studio max och som 

hjälpmedel har de olika träddiagrammen, moodboarden och referensbilder använts. 

Figur 20 Printscrean arbetets gång visar hur arbetet börjar med att modellera upp de olika 

figurerna som sedan mappas med hjälp av olika bilder på material och när det är klart 

ljussätts modellen som sedan är redo för sina testrenderingar. Eftersom 

testrenderingarna är många finns den större delen av dessa att beskåda i bilaga 4, 

testrenderingar. Förutom att modellera själv har jag också använt mig av turbosquid 

som är en hemsida där olika modeller kan hämtas kostnadsfritt. Modellerna har använts 

i befintligt skick eller formats om efter behov.  
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Figur 20 Printscrean arbetets gång 

 

Grunden i arbetet har byggt på detaljarbete vilket innebär att man renderar och justerar 

och renderar. När de första skisserna på modeller var klara har testrenderingar och 

designförslag stämts av med Henrik och Robin på Jönköpings läns museum.  

4.3.3.4 Skisser och framtagning av nutidsbilderna 

Eftersom tiden är knapp består nutidsbilderna av fotade bilder. Med utgångspunkt från 

2000-tals moodboarden har bilderna fotograferats av mig personligen (med undantag 

för transport-bilden) i vänner och bekantas bostäder. Bilderna har sedan bearbetats i 

Photoshop för bästa effekt. Bilden på bilen har jag fått genom att fråga Nybergs bil om 

de ville maila bilder på 3 olika svarta bilar. Där valde jag att använda Volvon eftersom 

jag tänkte att den modellen var mest känd.   
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4.3.4 Designförslag, bearbetning av idéer 
Designförslagen har visats för Henrik och Robin på museet och de har kommenterat 

bilderna. Figur 21 Första designförslag visar en bild på de första ursprungliga 

designförslagen som visats för museet. De olika förslagen om kommentarerna på 

bilderna åtgärdas och nya renderingar tas fram för godkännande i designförslag 2.  

 

Figur 21 Första designförslag 

Ämnen kring bilderna som tagits upp med museets personal efter första designförslag 

är kameravinklar, material, färger, möbler, placering av möbler, om de hade andra 

önskemål. Figur 21 Första designförslag visar de bilder som visats vid första avstämning. 

Robin och Henrik fick titta på de olika förslagen och berätta vad det tyckte borde 

kompletteras och vad som var bra. De visade mig bilder på olika förslag av möbler som 

rummen kunde kompletteras med. De båda ansåg allmänt att bilder på detaljer och inte 

helhetsbilder skulle bli mest givande för betraktaren. Ned stående rekommendationer 
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om förändring i bilder kommer från Robin Gullbrandsson. Han påpekar först att jag kan 

strunta i översiktsbilderna.   

Köket 

Kökets väggar kan justerat till vit puts och inte gul. Lägg in ett enklare golv. 

Komplettera med öppna hyllor med fat, muggar och tallrikar i tenn och trä. Ställ in 

arbetsbänkar och arbets- bord i form av slagbord. Ta bort luckan i spisen och lägg ett 

galler på där grytor och liknande kan ställas. Vinkla gärna kameran på detaljer.  

Matsal 

Byt ut lampan till en mässingskrona likt den som finns i utställningen se Fel! Hittar 
inte referenskälla.. Ta bort ett bord och ha istället två bord, ett för kvinnor och ett för 

män. Använd samma stol likt den som är på Fel! Hittar inte referenskälla.. Placera 

gärna in en orgel och lite instrument i ett hörn, bild på orgeln ser du i Fel! Hittar inte 

referenskälla. Det var vanligt att man hade en skänk, eller som ett slags sideboard där 

man hade allt porslin och dukade fram och av, det finns ett exempel på skänk i figur 24 

skänk. Även här i närheten stod handfat och handdukar som bars runt av tjänare före 

och efter måltid så att gästerna kunde tvätta sina händer. Toaletten behöver inte vara 

med. Golvet kan vara som det är. Placera inte tavlor på gobelängerna.  

 

Figur 21 Mässingslampa 

 

Figur 22 1600-talsstol 
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Figur 23 Skänk 

 

Figur 24 Orgel 

 

Grevinnans sovrum 

Lägg in en turkisk matta. Flytta björnfällen till sängen. Lägg gärna dit en klänning på 

sängen eller häng en på en stol. Häng inte tavlor på tapeterna. Sätt dit en spegel likt den 

på Figur 25 Spegel. Placera gärna en klädkista i rummet. Byt golv till ett skurgolv i trä, 

se inspirationsbild Figur 26 Skurgolv.  

 

Figur 25 Spegel 
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Figur 26 Skurgolv 

Grevens sovrum 

Använd en turkisk matta även här. Ha mindre glasrutor på skåpet eller inga alls. Sätt 

gärna in en jordglob och stjärnglob i hans rum. Greven hade även en stjärnkikare. 

Zooma in kameravinkeln på detaljer så som böckerna tavlorna och skrivbordet. Även 

här ska det vara ett trägolv. Lampan ska vara en mässingslampa.  

Transportbilden  

Var bra som den är. Henrik påpekar att jag kan leta efter en sportigare nutidsbil om jag 

hinner.   

Diskussioner med Henrik om korridoren  

Utrymmet ska fyllas först på den vita väggen. Bilderna ska helst vara i format 100x70 

cm. Det får inte vara för liten text. Textstorleken ska vara ca en cm i verkligheten minst. 

Bilderna ska vara placerade på väggen så att barnen kan se dem. Du får gärna göra 

några extra bilder. Bilderna som hänger där idag är placerade 1 m upp från golvet. 

Korridorens minsta utrymme på bredden är 162 cm. Bilderna får inte vara så stora så 

man inte ser vad de föreställer. Antal bilder som finns i korridoren idag är 13st.  

4.3.4.1 Sammanfogning av nutidsbilder och 1600-talsbilder 

En viktig del i framtagningen av bilderna är pedagogiken och att de ska väcka ett 

intresse. Bilderna har därför sammanfogats till olika planscher. Vid framtagningen av 

planscherna fanns vissa funderingar på att utforma dessa som kalendrar med luckor som 

kunde öppnas. Jag har därigenom begärt en offert på detta av Tabergs tryckeri vilken 

inte har mottagits och därför gick idén bort. En annan tanke var att bilderna kunde böjas 

för att skapa en mer 3D effekt än att de hängde på väggen. Idén med de böjda bilderna 

valdes också bort på grund av att det kan bli svårt att se motiven ordentligt. En tredje 

tanke var att forma bilderna som hus, hus idén fick också väljas bort på grund av 

tidsbrist. Efter samrådande med Henrik via mailkontakt bestämde vi oss för att bilderna 

skulle få formatet 70x100cm likt de är idag. Jag begärde en offert från Tabergs tryckeri 

på nytt, vilken visade sig bli alldeles för dyr utifrån kravspecifikationen. Därför blev 

det slutligen arkitektkopia som fick trycka bilderna.  

Andra tankar som fanns var om nutidsbilderna skulle vara placerade på samma plansch 

som dåtidsbilderna men för att kunna skapa en diskussion om hur vi lever idag och hur 

vi levde då ansågs detta vara bäst.  
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Användning av pedagogiska faktorer i presentationen av bilderna 

För att ge bilderna ett mer intressant uttryck har gyllene snittet använts i 

bildpresentationen, se exempel på det i Figur 27 Gyllene snitt presentationsbild. I några av 

bilderna har personer från tavelmotiv hämtade på skokloster slotts bildarkiv använts. 

Presentationsbilderna är framtagna utifrån barnens intressen.   

 

Figur 27 Gyllene snitt presentationsbild 
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4.3.4.2 Slutgiltigt bildresultat 

Förslag på resultat av de olika bilderna mailades till personal på museet för deras 

godkännande innan tryck. Bilderna blev godkända och därför tryckta och upphängda i 

museets korridor. Det slutgiltiga bildresultatet finns i sin helhet i bilaga 4.  
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5 Analys 
Under analys kapitlet finns resultatet på de två frågeställningarna utifrån 

sammanställningar av intervjuerna, bildframtagningen och teorikapitlet.  

5.1 Hur kan bilder utformas för att väcka tankar och skapa 
reflektioner hos mellanstadieelever?  
För att veta hur vi kan skapa tankar och reflektioner måste vi först veta vad kunskap är. 

Utan kunskap kan vi inte tycka något. Kunskap är när vi kan visa att vi har förstått något 

genom exempelvis tankar och reflektioner. Utifrån fakta i teoretisk bakgrund framgår 

att barn kan se olika synvinklar på nu och då. Barnen kan sortera och associera 

information som de sedan placerar in i olika kategorier. Piagets teori innebär delvis att 

barnet själv bestämmer vad de vill minnas och att de själva söker aktivt efter 

information. En analys som gjordes vid en koppling av teori och intervju med barnen 

är att barn minns saker utifrån sina intressen och när de kan associera. Det framgick 

tydligt vid intervjun att vid utlärning av vad-kunskap, det vi lär ut i skolan krävs en röd 

tråd, ett sammanhang och associationer som blandas med hur-kunskapen som är det 

barnen redan känner till. Marton, Hounsell och Entwistle (2008), Nilsson (2011), 

Marlene Svensson och jag ser tydligt att det är lättare att lära sig saker som påminner 

om det vi är vana vid eller om vi ser något upprepade gånger. Exempel är när ett av 

barnen sa att han kom ihåg en bil eftersom hans pappa hade en sådan. En annan kom 

ihåg köket eftersom det var grönt och han gillade grönt, en tredje kom ihåg sovrummet 

eftersom det var fint. En fjärde solsidan eftersom han tyckte om solsidan. Bilderna är 

integrerade med text för att skapa ett sammanhang och ytterligare en tankeställare. Ulla 

Lövstedts arbete visade att barn minns sina idoler först och därför har jag placerat 

barnens idol på en av bilderna.  

Rostvall och Selander, Nilsson och Marlene menar att sätten vi tar in information på 

sker på olika sätt och jag tror då att det bästa är om vi försöker använda så många 

kanaler som möjligt vid framtagning av undervisningsmaterial för att väcka tankar och 

skapa reflektioner. Arfwedson beskriver i sin bok att om vi visar bilder istället för text 

får alla samma syn på ett fenomen vilket är bra när det gäller att lära, jag tror då att när 

vi alla förstår varandra kan vi börja diskutera. Både Marlene, Rostvall och Selander 

påpekar att de flesta människor vill se helheten först. Därför är bilderna holistiskt 

utformade, för att kunna skapa reflektioner måste vi också kunna förstå.  

Piaget menade att barn känner till föremål baserat på vad de används till. Exempel kan 

vara att vi känner igen en sked eftersom vi äter med den. Utifrån det påstående och på 

Marlenes förslag har jag använt vardagshändelser i bilderna.  

Vygotskys teorier konstaterar att vi lär oss genom samspel och det var något som även 

barnet påpekade när jag frågade hur vi kan lära oss saker, att vi kan lära oss av kompisar 

och vem har inte hört uttrycket ”barn gör inte som du säger, de gör som du gör”. Det är 

därför viktigt för att skapa lärande och reflektion att en vuxen person kan gå med barnet 

och titta på bilderna som de sedan kan diskutera och barnet kan lära sig av den som kan 

mer.  

Utifrån ovanstående teori och intervjuer tror jag att huvudpunkterna för att skapa 

reflektion och väcka tankar är att ta reda på barnens intresse, vad de är intresserade av, 

att försöka samspela och lära barnen hur de ska göra, att visa det de kan skapa 

associationer till och känner igen sedan tidigare, samt saker som innehåller kontraster 
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och sticker ut. Slutsatsen av det är då att i bilderna försöka nå så många olika 

intressegrupper som möjligt genom att använda olika typer av figurer, färger och former 

som barnen kan associera till. Inte att förglömma de bildteoretiska delarna med gyllene 

snitt, ljus och kontraster för att göra bilden intressant, samt att använda människor i 

bilderna. Integreringen av gamla och nya saker i bilderna gör så att det finns saker där 

som barnen kan känna igen och associera till. Min slutsats utifrån barnen är att man kan 

skapa tankar genom att visa saker de känner sig bekanta med.  

Bilderna ska också anpassas i sin tekniska utformning för att bli intressanta och 

attraktiva. Med hjälp av höjd och bredd har jag som Bergström beskriver skapat energi 

i bilderna. Jag har använt ett format som inte är helt fyrkantigt.  

Bilderna är utformade i rektangel format med gyllene snittet som bas. I bildernas 

utformning finns en baktanke av vart motivet är placerat, hur bilden är belyst och 

kontraster. Jag valde att använda färgbilder eftersom barn i regel har favoritfärger vilket 

innebär att det kan skapa ett intresse om rätt färg dyker upp. För att hålla bilderna 

neutrala när det gäller maktutövande har varken grodperspektiv eller fågelperspektiv 

använts, kameravinkeln är i de flesta bilder neutral. Med hjälp av att göra ytterkanterna 

på bilderna mörkare och belysa det centrala i bilden har jag skapat ett djup och en 

blickpunkt i bilderna. Några av bilderna innehåller personer med en tanke att det ska 

väcka en reflektion och diskussion över vad de gör där. Bilderna som framtagits i 

arbetet är informativa vilket innebär att de ställer en fråga och letar man i bilden finns 

kanske svaret där. Texten till bilderna ger den ett sammanhang. Blickfånget i bilderna 

är kontrasten mellan gammalt och nytt, smärtpunkten är färgerna, stämningen eller 

ansiktsuttrycken på personerna i bilderna.  

5.2 Vilka krav och förväntningar har museet på mitt arbete 
(bilderna) och hur uppfyller jag dessa? 
Nedan kommer en beskrivning på alla krav och hur jag har arbetat för att uppnå dem.  
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Figur 29 Egen kravspecifikation 

Av kravspecifikationen kan utläsas att de viktigaste kraven, de som har blivit betygsatta 

med en 5:a är:  

 Bilderna ska vara anpassade till mellanstadieelever.  

 Bildernas tryckkostnad får max uppgå till en kostnad av 2000kr.  
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 Bilderna ska skapa en reflektion hos barnen.  

 Bilderna ska föreställa en jämförelse på hur vi lever idag och hur vi levde på 

1600-talet.  

 Bilderna ska placeras i lagom höjd för barnen.  

 Bilderna ska få plats bakom välvda väggen.  

 Bilderna ska kunna användas av bildpedagog vid hennes rundvandringar med 

skoleleverna.  

 Bilderna ska skapa reflektion och diskussion.  

 Bilderna ska bidra till ökad förståelse över hur vi levde på 1600-talet.  

 Bilderna ska i framtiden kunna användas i ett digitalt bildspel.  

 Bilderna ska vara tillgängliga på internet.  

 Bilderna ska kunna hänga från 9 maj 2015 till april 2016.  

 Bilderna ska ha en koppling till utställningen.  

Av dessa är 8 st. krav och 5 st. önskemål.  

Nedan följer en kartläggning över tillvägagångssättet med att fullfölja kraven.  

Bilderna ska vara anpassade till mellanstadium elever, Bilderna ska 

attrahera barn, Bilderna ska skapa en reflektion hos barnen, 

Bilderna ska Placeras på en lagom höjd för barnen, Bilderna ska 

kunna användas av bildpedagog vid hennes rundvandringar med 

skoleleverna, Bilderna ska kunna ses av 20-27 elever samtidigt, 

Bilderna ska skapa reflektion och diskussion, Bilderna ska skapa ett 

intresse för historia, Bilderna ska vara minnesvärda 

Med hjälp av att göra intervjuer med mellanstadium elever och bildpedagog framkom 

en bild över hur bilderna bör anpassas till mellanstadieelever. Dels genom att använda 

så verkliga bilder som möjligt. Följa teoretiska knep vad det gäller bildkomposition, 

försöka knyta an bilderna till dagens samhälle för att på så sätt kunna skapa en 

reflektion. Med hjälp av bildpedagogen kunde jag ta reda på vad som skapar reflektion 

hos barn. Efter intervju med barnen framkom att de är ca 140 cm långa och därför borde 

en rimlig höjd på bilderna vara 80 cm från nedre kant. För att många elever ska kunna 

se bilderna är det viktigt att de inte är för små.  

Bilderna ska tryckas, Bildernas tryckkostnad får max uppgå till en 

kostnad av 2000kr 

Efter ett samtal med Henrik fick jag information om vilket tryckeri museet använder. 

Samma tryckeri användes därför till att trycka bilderna som gjordes i examensarbetet. 

För att ta reda på kravet om tryckkostnaden håller har jag begärt ut en offert av Tabergs 

tryckeri som är tryckeriet som museet använder till andra bilder, offerten blev för dyr 

och därför ringde jag på Henriks uppmaning upp Arkitektkopia som hade ett bättre pris 

på 120kr per tryckt bild vilket var inom ramen i kravspecifikationen. Där fick jag även 

information om att bilderna ska skickas i pdf format och vara i upplösningen 150dpi.  

Bilderna ska gärna vara större än a3 men ändå anpassade till 

området, Bilderna ska kunna hänga från 9 Maj 2015 till April 2016, 

Bilderna ska tryckas på tjockare papper eller plast.  
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Här kom jag i samråd med Henrik Johansson fram till att ett bra format skulle vara 

100x70 cm eftersom det är storleken på de befintliga bilderna. Ett tidigare känt papper 

har använts till att trycka bilderna eftersom det är bekräftat att det håller.  

Bilderna ska föreställa en jämförelse med hur vi lever idag och hur 

vi levde på 1600-talet, Bilderna ska produceras med hjälp av 3D 

teknik, Personerna på bilderna ska visa ansiktsuttryck 

Med hjälp av 3D teknik kan vi återskapa hur det såg ut på 1600-talet och med hjälp av 

att fota nutiden skapades en jämförelse. I vissa av bilderna finns pesoner med 

ansiktsuttryck.  

Bilderna ska vara i färg, Bilderna ska vara svartvita, Bilderna ska 

belysas, Bilderna ska presenteras på ett kreativt sätt, Bilderna ska 

vara estetiskt tilltalande 

Bilderna är i färg, för att fånga barnens favoritfärger och eftersom barn tycker om 

kontraster. Bilderna kan belysas efter behov om det skulle visa sig behövas men det ska 

utredas i ett senare skede. Till presentationen av bilderna har gyllene snittet använts för 

att göra dem tilltalande. Sammanfogningen med gammalt och nytt gör att 

presentationen blir kreativ.  

Bilderna ska få plats bakom välvda väggen, Max antal bilder får 

vara 20 

Bakom välvda väggen idag hänger 13 bilder i samma storlek och då har bara en av 

väggarna använts, området har två väggar. För att få plats med mina bilder har jag och 

Henrik haft en dialog över hur många det bör vara, vi kom fram till 20 men resultatet 

blev 16 eftersom det inte fanns tid till att producera fler.  

Bilderna ska vara realistiska 

För att kunna skapa realistiska bilder är det viktigt att tänka på proportioner på 

föremålen, på materialen, samt använda ett 3D program som är bra när det gäller ljus 

och materialåtergivning, jag har även använt mig av riktiga fotografier på vissa ställen 

för att skapa realitet.  

Bilderna ska bidra till ökad förståelse för hur vi levde på 1600-

talet, Bilderna ska handla om Per Brahe, Bilderna ska sammanfatta 

utställningen, Bilderna ska illustreras med hjälp av fakta, Bilderna 

ska ha en koppling till utställningen.  

Genom litteraturstudier och intervjuer med personalen på museet har jag genom arbetet 

strävat mot att illustrera Per Brahes hem vilket bör kunna kopplas till honom som 

person. Utställningen handlar om Prakt och Makt, bilderna handlar också om prakt och 

makt och Per Brahe. Bilderna är min tolkning av hur vi levde då.  

Bilderna ska i framtiden kunna användas till ett digitalt bildspel, 

Bilderna ska vara tillgängliga på internet 

Med hjälp av att det nu finns ett antal olika bilder att välja mellan kan de enkelt 

användas till ett digitalt bildspel. Med hänsyn till att bilderna ska användas på internet 



Analys 

59 

har de framställts med en noggrannhet med tanke på vilka bilder som använts utifrån 

bildrättsliga grunder.  

Motiven ska vara vardagshändelser, Barnen ska kunna relatera till 

motiven. Bilderna ska bidra till aktivitet bland barnen, Bilderna ska 

integrera barnen. 

På bilderna finns dagsaktuella foton bredvid bilderna föreställande äldre miljöer i 

samband med en frågeställning. Tanken med frågan är att aktivera barnens hjärnor och 

genom att använda vardagshändelser i bilderna kan barnen relatera till motiven och vad 

de föreställer.  



Diskussion och slutsatser 

 

6 Diskussion och slutsatser 
I kapitlet finns en sammanfattande beskrivning av studiens resultat somt vilka 

konsekvenser resultatet ger, vilka begränsningar som fanns i arbetet och slutligen 

slutsatser och rekommendationer.  

6.1 Resultat 
Sammanfattningsvis som svar på frågan ”Vilka pedagogiska faktorer i bilder kan 

användas för att väcka tankar och skapa reflektioner hos mellanstadieelever?” kan jag 

påstå att barnens intresse är oerhört viktigt för att de ska bli intresserade, det får gärna 

finnas med ett samspel med en vuxen som berättar och diskuterar med barnet, bilderna 

måste skapa någon typ av associationer för barnet till tidigare kända föremål eller 

känslor som gör att tankar väcks. Bilderna bör även innehålla kontraster och något som 

sticker ut för att skapa reflektioner. Avslutningsvis kan sägas att bildteorier fungerar på 

samma sätt på barn som på vuxna.  

Som svar på den andra frågan ”Vilka krav och förväntningar har museet på mitt arbete 

(bilderna) och hur uppfyller jag dessa?” visas att en kravspecifikation är ett utmärkt 

hjälpmedel för att skapa en dialog med sin uppdragsgivare och reda ut vad dem vill ha. 

En nära kontakt och ett gott samarbete är viktigt. Tyvärr fanns det dåligt med tid i alla 

avseenden, jag tror att arbetet hade kunnat bli ännu bättre om det hade funnits tid till 

ytterligare en omgång med återkoppling.  

6.2 Metoddiskussion 
Metoderna som använts har varit framgångsrika för att ta reda på vilka pedagogiska 

faktorer i bilder kan användas för att väcka tankar och skapa reflektioner hos 

mellanstadieelever, för en ökad validitet kunde fler barn ha blivit intervjuade. Intervjun 

med bildpedagogen anser jag var den som gav mest eftersom hon hade väldigt bra och 

konkreta svar. Intervjun av eleverna spelades in och eftersom några av dem talade tyst 

så innebar det att ljudupptagningen inte blev av bästa kvalitet vilket kunde ha undvikits 

med bättre utrustning. När det gäller att ta reda på kravspecifikationer och hur man 

arbetar behovsbaserat anser jag att litteraturstudierna har givit mig det mesta av nyttig 

information. Hade det funnits tid till en intervju med en kravhanteringsexpert hade detta 

varit att föredra.  

6.3 Slutsatser och rekommendationer 
Arbetet har behandlat hur man med utgångspunkt från en uppdragsgivares krav kan ta 

fram bilder som ska användas i ett folkbildande syfte till mellanstadium barn. Jag har 

utgått från frågeställningarna och haft dem som ledning genom arbetet. Tanken på hur 

bilderna skulle utformats har förändrats under hela arbetet och undersökningarna visar 

att med hjälp av att arbeta behovsbaserat utifrån en målgrupp och göra undersökningar 

av dessa kan man skapa reflektion och kunskap. Det jag har lärt mig är att vara ute i 

god tid och inte i sista sekunden. Med hjälp av telefon och mail kan man skapa en dialog 

och diskussion trots att det ultimata hade varit att befinna sig på museet och arbeta. Med 

hjälp av ett nära samarbete undviks onödigt arbete.  

6.4 Vidare arbete/forskning 
Ett fortsatt arbete är att forska vidare i ämnet och utreda ännu fler barn än jag hade 

möjlighet till för att testa om mina teorier på associationer stämmer. Ett fortsatt arbete 

på att forska inom kravområdet är att ta reda på hur man på bästa sätt ska kunna 

kommunicera sina idéer på ett snabbt och enkelt sätt. 
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6.6 Figurförteckning 
 

Figur 1 Korridor på Museet  Foto: Fjäll, Nathalie (2015)  

Figur 2 Arbetsprocess  Framställd av: Fjäll, Nathalie (2015)  

Figur 3 Lärande för mellanstadiebarn  Framställd av: Fjäll, Nathalie (2015)  

Figur 4 Gyllene snittet Hämtad mars 2015: 

http://www.qreate.se/blogg/wp-

content/uploads/2012/02/2539608664571142

10_zSoigwix_f-550x347.jpg 

Figur 5 Bilddisposition Rosenqvist, C. (2012) Bildkomposition, del 2 

- Tankar om att komponera bilder.  Hämtad 

februari 2015. Kamera&Bild: 

http://www.kamerabild.se/fotoskolor/bildko

mposition-del-2-tankar-om-att-komponera-

bilder 

Figur 6 Bilder av samma föremål Rosenqvist, C. (2012) Bildkomposition, del 2 

- Tankar om att komponera bilder.  Hämtad 

februari 2015. Kamera&Bild: 

http://www.kamerabild.se/fotoskolor/bildko

mposition-del-2-tankar-om-att-komponera-

bilder 

Figur 7 Bild teorier    Framställd av: Fjäll, Nathalie (2015)  

Figur 8 Kravspecifikation Johannesson, H., Persson, J.-G., & 

Pettersson, D. (2013). Produktutveckling 

Effektiva metoder för konstruktion och 

design. Stockholm: Liber AB.s. 159 

Figur 9 Träddiagram Bergman, B., & Klefsjö, B. (2012). Kvalitet 

från behov till användning. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Figur 10 Kravhantering  Framställd av: Fjäll, Nathalie (2015) 

Figur 11 Syntesmetoder  Framställd av: Fjäll, Nathalie (2015) 

Figur 12 Träddiagram Grevinnans kammare Framställd av: Fjäll, Nathalie (2015)  

Figur 13 Träddiagram Grevens kammare41  Framställd av: Fjäll, Nathalie 

(2015) 

Figur 14 Träddiagram Hörnekammaren  Framställd av: Fjäll, Nathalie (2015) 

Figur 15 Träddiagram köket  Framställd av: Fjäll, Nathalie (2015) 
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Figur 16 Träddiagram Stora matsalen Framställd av: Fjäll, Nathalie (2015) 

Figur 17 Franska Karosser Back. S (den 12 Oktober 2011). Trafikord 

med historia: del 5 Hämtat från 

Logistikfokus:http://logistikfokus.se/2011/10

/12/trafikord-med-historia-del-5/ den 15e 

April 2015 

Back. S (den 12 Oktober 2011). Trafikord 

med historia: del 5 Hämtat från 

Logistikfokus:http://logistikfokus.se/2011/10

/12/trafikord-med-historia-del-5/ den 15e 

April 2015 
 

Figur 18 Moodboard 1600-tal Skokloster slott. Öppet bildarkiv. hämtat från 

Bildarkivet: http://skoklostersslott.se/sv/det-

digitala-museet/40-000-bilder-fri-

nedladdning den 10e April 2015 

Figur 19 Moodboard 2000-tal Trendenser: 

http://trendenser.se/2011/january/solsidan-

inredningsspotting.html hämtad april 2015 

 Allt för föräldrar: 

http://blogg.alltforforaldrar.se/stilsakert/categ

ory/inredning/page/10/ hämtad april 2015 

Sandqwist. N: 

http://nataliesandqwist.se/category/allmant/p

age/19/ hämtad april 2015 

Figur 20 Printscrean arbetets gång Framställd av: Fjäll, Nathalie (2015) 

Figur 21 Första designförslag  Framställd av: Fjäll, Nathalie (2015) 

Figur 22 Mässingslampa  Foto: Fjäll, Nathalie (2015) 

Figur 23 1600-talsstol Sjöberg. L och Cornelius. E (2000) Barockens 
möbler på Läckö Slott: Nationalmuseum och 

stiftelsen Läckö slott. 

Figur 24 Skänk Sjöberg. L och Cornelius. E (2000) Barockens 
möbler på Läckö Slott: Nationalmuseum och 

stiftelsen Läckö slott. 

Figur 25 Orgel Sjöberg. L och Cornelius. E (2000) Barockens 
möbler på Läckö Slott: Nationalmuseum och 

stiftelsen Läckö slott. 

Figur 26 Spegel Sjöberg. L och Cornelius. E (2000) Barockens 
möbler på Läckö Slott: Nationalmuseum och 

stiftelsen Läckö slott. 
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Figur 27 Skurgolv Sjöberg. L och Cornelius. E (2000) Barockens 
möbler på Läckö Slott: Nationalmuseum och 

stiftelsen Läckö slott. 

Figur 28 Gyllene snitt presentationsbild Framställd av: Fjäll, Nathalie (2015) 

Figur 29 Egen kravspecifikation Framställd av: Fjäll, Nathalie (2015) 
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Bilaga 1  

Intervju med Museipersonal Henrik Johansson och Robin Gullbrandsson 2015-04-02 

1. Vem är det som bestämmer vilka utställningar som ska ske på museet och 

hur går urvalet till?  

På Jönköpings länsmuseum är det Sergei Muchin, museichef och biträdande 

museichef Liselott Munther som tillsammans med ledningsgruppen bestämmer. 

De flesta utställningar som finns på museet är vandringsutställningar som 

kommer från andra museum. Det är också vanligt att konstnärer bjuds in att 

ställa ut. Museet får in mycket förslag på vad folk vill se i utställningarna. 

Ibland, som i fallet med den kommande Per Brahe utställningen föds idéerna på 

kafferasten av personalen på museet. Personalen på Jönköpings läns museum 

har i flera år arbetat med Brahekyrkan och andra Braherelaterade grejer och 

därför tyckte de det skulle vara intressant att ha en sådan utställning. Det var 

dessutom längesedan någon ställde ut något om Per Brahe, senast var på början 

av 1990-talet då Gränna museet och Skokloster hade utställningar om Per brahe. 

Från en idé på ett utställningstema föds tar det ca 3 år innan utställningen blir 

realitet. Först spånar man idéer och formulerar idéer sedan ansöker man om att 

ha utställningen till de som bestämmer på museet och senare söks pengar till 

utställningen.  

2. Vad har ni för krav och önskemål på mitt arbete?  

Vi vill få hjälp med att göra något med välvda väggen. Arbetet ska vara anpassat 

till mellanstadieelever. Det ska vara en sammanfattning av nu och då som 

uppmuntrar till diskussion. Du får göra som du vill, antingen klistra saker på 

golvet, göra film eller hänga på väggen. Vi vill att ditt arbete får besökaren att 

reflektera kring yta nu och då. Vi vill att du på ett bra sätt ska knyta ihop hur vi 

lever nu och då. Vi skulle vilja att du gör något kul i korridoren. Arbetet ska 

handla om Per Brahe. Jag nämner att min starka sida är att modellera hus och 

inredning eftersom det är det jag har arbetat mest med och vi bestämmer att två 

hus skulle vara kul att visualisera där 1600-talets representation glider över till 

2000-talets lyxvilla. I husen ska man kunna zooma in på olika detaljer och 

jämföra nu och dåtid. 1600-tals huset ska vara Visingsborg och 2000-tals huset 

ska vara inspirerat av Rhenborgs hus i solsidan. Vi tycker du kan höra med 

Marlen Svensson som håller i programverksamheten som riktar sig till 

mellanstadieelever i länet så att ni kan hitta en gemensam tråd i arbetet eftersom 

det är hon som håller i rundvandringarna med ungdomarna.  

3. Varför ska materialet vara anpassat till mellanstadieelever?  

Jag frågade min chef Liselotte om varför man valt mellanstadiet och det är ju en 

grupp som läser detta ämne och som bättre kan ta till sig detta än i de lägre 

åldrarna. Vi har ett uppdrag att ta emot barn och ungdom och då passar denna 

period för mellanstadiet. 

4. Vill ni helst att jag ska göra bilder eller en film?  

Bilder blir bra eftersom det är mer okomplicerat, filmer har lättare för att strula. 

Om det senare finns tid så kan bilderna utvecklas till ett bildspel.  
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5. Hur stora får bilderna vara?  

Så att de får plats på den välvda väggen.  

6. När ska det vara klart?  

Utställningen öppnar 9:e maj så de ska vara klara till dess.  

7. Vad får bilderna kosta?  

 

8. Är det några speciella färger eller teman bilderna ska innehålla?  

Bilderna på Visingsborg ska vara färgfulla eftersom det var mode på den tiden. 

Vitt var i princip obefintligt, det var bara döda som begravdes som bar vitt och 

även änkor hade en vit mössa.  

9. Vilka idoler hade ungdomarna på 1600-talet?  

Idolerna på 1600-talet var antikens historia. Bland annat Julius cesar och 

Alexander den store var populära.  

10. Vad hade 1600-tals människorna för skor?  

Bönderna hade träskor och högadeln hade ofta spetsiga fina skor med massor 

av rosetter och guldbroderier.  

11. Vilken var synen på barn på 1600-talet?  

Man betraktade barn som ofullbordade och att de skulle formas till vuxna. Det 

var inte så mycket lek och leken skulle ha ett syfte- att lära barnen och forma 

dem till vuxna. I adelsbarnens fall skulle leken forma dem till adel. Flickorna 

skulle lära sig sköta och styra ett hushåll medan pojkarna skulle lära sig bli 

gentlemän och krigare. På 1600-talet respekterade barnen de äldre och de av 

högre stånd. När det gäller riktigt små barn så var det inte så stor skillnad på 

pojke och flicka. Man har sätt på målningar att pojkar och flickor hade samma 

kläder och gjorde samma saker. Det var först framåt skolåldern som det 

förändrades och barnen började formas.  

12. Hur kan jag ta reda på hur Visingsborg var inrett?  

Det finns en jättebra bok- Per Brahe den yngres Visingsborg skriven av Ingrid 

Larsson Haglund som du kan läsa. Den innehåller hela inventarieförteckningen 

av Visingsborg och vilka rum som fanns där. Du kan också titta på skoklosters 

hemsida som är liknande över hur det såg ut och där finns bilder på hur salarna 

såg ut och hur man bodde.  

13. Hur många barn hade Per Brahe den yngre?  

Per Brahe den yngre fick 4 barn, två döttrar och två söner varav bara ett barn, 

en dotter överlevde till vuxen ålder men hon dog i barnsäng vid ca 25 års ålder.  

14. Hur var det att leva i slotten på 1600-talet?  
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Det var förmodligen kallt. Husen var i regel opraktiskt byggda och inte 

anpassade för bekvämlighet. Det var viktigare hur saker såg ut och framstod. 

Det var t.ex. i vissa slott långt mellan matsalen och köket så att maten hann bli 

kall innan den kom fram. Slotten var svåra att värma upp på grund av 

planlösning och öppna spisarna byggdes med fina träinfattningar så att det inte 

går att elda i dem. På skokloster hade man t.ex. en öppenspis och en kakelugn 

brevid varandra.  

15. Hur var bruden klädd vid bröllop?  

I färgglada kläder.  

16. Vilka var statussymbolerna på 1600-talet?  

Det var fint att ha mycket saker, man skulle ha mycket färger och form. Det var 

viktigt att allt var stort och ståtligt. Stallet skulle vara stort, matsalen skulle vara 

ståtlig, ett omfattande bibliotek var viktigt och mycket tavlor på gamla 

släktingar och med andra motiv, det var viktigt med fina kläder och fina vagnar. 

De finare hade en pottstol, men hur pottan på den här tiden såg ut hade inte så 

stor betydelse. Stort och pråligt med mycket guld. På den här tiden var 0,5% av 

befolkningen adel.  

17. Vilka är statussymbolerna i Sverige idag?  

Idag vill alla ha ett stort fint kök, en fin toalett, det är viktigt att man kan resa. 

Läget på huset är viktigt, antingen centralt eller strandvilla. Det är vanligt idag 

att man lägger pengar på hus och hem.  
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Bilaga 2  

Intervju med Marlene Svensson 2015-04-16 

1. Kan du berätta lite om dig själv?  

Jag arbetar som bildpedagog på kulturskolan i Jönköping. Jag är utbildad i 

pedagogik, konstvetenskap och konsthistoria och har arbetat med bildpedagogik 

i 13 år. Det projektet jag jobbar på nu heter skapande skola och är ett samarbete 

mellan Jönköpings läns museum och kulturskolan. Projektet sponsras av pengar 

som söks varje år av staten.  

Skapande skola är ett projekt som handlar om att knyta kulter till barn och 

ungdomar. Huvudfokus med projektet är att fördjupa skolans undervisning 

inom kultur och ge barnen möjlighet att komma ut och se konst och historia på 

riktigt och nära håll. Besöken går för det mesta ut på att barnen först får titta och 

sedan får de också göra övningar och kreativa projekt utifrån vad de har sett. 

Ibland ställs även delar av barnens skapande ut.  

Åldrarna jag arbetar med är från förskoleklasser till årskurs 6. Det vanligaste är 

att det är hela klasser på besök vilket innebär ca 20-27 elever.  

2. Vilken pedagogisk teori använder du mestadels när du ska lära ut något? 

(Vygotsky m.m.) 

De teorier jag använder mig av är Howard Gardners 9 intelligenser och Bondlers 

Grinders teorier. Dessa går ut på att olika människor tar in saker på olika sätt. 

Vissa lär sig av ljud, medan andra lär sig av att röra medan en tredje kanske lär 

sig visuellt och några kanske behöver stimuleras av alla 3 för att lära sig något. 

Jag försöker därför i mitt arbeta använda mig av olika infallsvinklar som ljud, 

bild och att barnen får känna.  

En annan teori jag använder är Rask, som innebär att man börjar med att 

presentera helheten, det holistiska innan man tar detaljerna. Anledningen till det 

är att de flesta människorna tänker holistiskt. Jag tror det är bra att ge lite 

förförståelse.  

3. Har du några pedagogiska knep när du lär barn historia?  

Knepet är att lägga informationen på en personlig nivå. Att man använder sig 

av berättelser om en förutbestämd person eller kopplar saker och ting till idag. 

En jämförelse skulle kunna vara Prakt och makt utställningens Adels porträtt 

med dagens Facebook profilbilder. Man försöker alltid framställa sitt bästa. 

Något annat som är ett bra knep är olika livsöden, berättelser där vi lär känna en 

person.  

Ett annat viktigt knep är att visa engagemang och visa att man är intresserad 

själv. Jag tror också det är viktigt att vända sig till barnen och inte till lärarna i 

berättandet.  

4. Vad tror du barn tycker är spännande/roligt i största allmänhet? 
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Jag tror barn tycker det är spännande att få prova, ta på och känna. De tycker 

livsöden är spännande. Gärna livsöden angående någon i deras egen ålder, så de 

förstår.  

Allmänt tror jag att många barn idag spelar och rör sig i spelmiljöer där vissa 

historiska föremål kanske förekommer. Barn tycker det är roligt att få vara 

aktiva, få lära sig nya saker. De tycker om att delta i ett sammanhang och söker 

sig gärna till någon tillhörighet som kyrkan, scouter, ett fotbollslag eller 

liknande.  

5. Vad tror du barn tycker är spännande/roligt att titta på? 

Saker som ser realistiska ut. Barn är inte så mycket för abstrakt konst och för 

konstnärliga bilder. De tycker om när det är tydliga realistiska miljöer gärna 

med både personer och miljöer. Något jag har märkt är att de även gillar när 

man ser ansiktsuttrycket på personen i bilden. Det är viktigt för barnet att förstå 

vilken känsla bilden förmedlar. Bildteorier så som hur vi uppfattar och ser bilder 

gäller lika mycket på barn som vuxna. Barn tycker som alla andra om bilder 

med kontraster i. Vilka färger som finns i bilden är inte lika viktigt så länge det 

finns kontrast. 

6. Vad är viktigt att tänka på vid framställning av bilder som ska visas för 

mellanstadie barn?  

Använd tydliga väl valda bilder. Bilder som beskriver en helhet med både miljö, 

människor, kläder och känslor. Just när det gäller historiska bilder ska det vara 

tydligt och realistiskt.  

7. Hur arbetar du när du visar barnen saker på museet?  

Jag bygger först ett förtroende och ser till så att barnen känner sig välkomna och 

att de är sedda. Jag försöker alltid vara så varm och välkomnande som möjligt. 

Först presenterar jag mig själv och sedan får alla barn presentera sig själva. Efter 

det berättar jag helheten över vad vi kommer att titta på och sedan berättar jag 

om historien och slutligen bjuder jag in barnen i samtalet.  

8. Vad skulle underlätta för dig i dina visningar?  

Det är en fördel om bilderna och föremålen skulle vara större så att alla kan se 

på dem samtidigt. Det är önskvärt att det finns plats för alla att stå och titta 

tillsammans.  

9. Hur skulle du vilja att jag utformade bilderna?  

Ganska stora bilder så att alla kan se dem samtidigt. Använd inte för liten text 

och gärna ett typsnitt utan fötter så blir det lättare att läsa. Bilderna får gärna 

vara placerade i en lämplig höjd så det blir lättare för barnen att se dem, med en 

blickpunkt på ca 120 cm.  

10. Är det någon speciell storlek på bilderna du anser är lämplig? 
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Minst a3 format men vi måste också ta hänsyn till storleken på korridoren så att 

det inte blir för stort om man hamnar nära.  

11. Ser du helst att det är enstaka stora bilder eller många små?  

Det bästa är om det är några väl valda bilder som är olika, d.v.s. bilderna ska 

inte beskriva samma motiv utan använd några väl valda. Hellre en stor än fler 

återkommande.  

12. Är det en fördel att ha samma bild på olika platser?  

Nej då tror jag bara det blir rörigt. Hellre en stor än fler på olika ställen. Jag tror 

att struktur och ordning är viktigt. Tydlighet är viktigt för att få fram rätt 

budskap.  

13. Hur skulle du beskriva dagens ”mode” bostäder?  

 

Det är vitt, stora fönster, luftigt, luktar gott och många har doftljus.  

 

14. Hur skulle du beskriva 1600-tals bostäderna?  

Dragigt, kallt, små fönster, sotigt, dålig lukt.  

15. Är det något annat du skulle vilja fanns med i bilderna?  

Det skulle vara roligt om du fick med vardagshändelser som vi fortfarande gör 

så som säng, hur vi sover. Spis, hur vi lagar mat idag är spisen full med datastyrd 

teknik. Toalett. Matsal, hur vi äter. Transport, hur vi förflyttar oss och intressen 

och fritid. Det är bra om det finns med händelser som vi kan relatera till. 

Ordningen och utformandet av bilderna kan du göra som du vill.  
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Bilaga 3  

Intervju med klass 3D Gunnarsboskolan i Mullsjö 24/4-2015 (Mellanstadieklass) 

Vad är det bästa du vet? (På denna fråga fick alla svara en och en) 

Fotboll, dator, djur, sport, familjen (lärare), umgås med familjen, fotboll, kompisar, 

familjen, mig själv. De flesta svarar fotboll och andra fritidsaktiviteter. När fröken säger 

familjen så vill många av barnen ändra sig och också säga familjen.  

Vilka är dina idoler? (På denna fråga fick alla svara en och en) 

Ardiana Grande, Hasse Andersson, Markablood, Malin Bayard, Zlatan, tysk 

fotbollspelare, Mezzi, Lollipop, mig själv. De flesta av barnen svarar Hasse Andersson 

och det är ganska tydligt att melodifestival artister är de som är populära. Någon nämner 

en tysk fotbollspelare och några säger sig själv.  

Hur kan man göra för att lära sig saker? (På denna fråga fick alla svara en och en) 

Lär mig att bli bättre på fotboll, jag bara blev det. Träna, träna, lära sig av kompisar, 

träna, går i skolan. Många av barnen påpekar viken av att öva och träna, andra säger 

genom att kompisar och liknande visar hur man gör medan en svarar att man lär sig 

genom att läsa och en annan säger att man lär sig i skolan.  

Vad är kunskap? (På denna fråga användes handuppräckning) 

Det visste jag förut men nu vet jag inte längre. Kunskap är för många av barnen det 

man kan.  

Vad ser du på bilden och varför? (På denna valdes tre av barnen slumpmässigt ut.) 

 

Jag ser ett kök för det hänger grytor, Jag ser en eld. Det ena är mer färgglatt. Jag ser en 

soppgryta. Jag tänker varför det brinner. Det vita köket är finast. Den längst upp ser ut 

som spelet mind Craft.  
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Jag tänker på att det är toan längst upp och en gammal toa längst ner. Första bilden är 

en toalett och den andra ett gammalt badrum.  

 

Jag ser solsidan. Jag ser kungens långa bord. Jag ser tår i taket. Jag ser en rumpa i taket.  
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Jag ser ett sovrum, Bilden högst upp ser ut som ett sovrum på ett slott. Jag ser en 

nödutgång.  

 

Jag ser en bil. En vagn och en bil. Hästvagnen är mer miljövänling. Jag ser en hästvagn. 

Jag ser en Volvo.  

På fyra av bilderna med frågor fanns figurer, kommer du ihåg någon av dessa? 

(På denna fråga användes handuppräckning) 

 

Jag kommer ihåg solen för att den var först. Per Brahes idol kommer jag ihåg, han är 

ful. Det var en Volvo och en konstig häst vagn, min pappa har en sån Volvo. Badrummet 

kommer jag ihåg eftersom det var väldigt annorlunda. Det nutida sovrummet eftersom 

det var fint. Jag kommer ihåg köket för det var grönt. Jag gillar grönt. Jag kommer ihåg 

solsidan eftersom jag brukar titta på det. Jag kommer ihåg hästvagnen för den är 

miljövänlig.  
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Bilaga 4  

Slutgiltigt bildresultat  
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Bilaga 5  

Intervju med Henrik Johansson angående bildresultat 

1. Vad är dina spontana tankar om resultatet?  

Jag är jättenöjd, fina bilder. Det skulle handla om status och det gör de ju när 

det finns med idolporträtt och bil. 

2. Passar bilderna till målgruppen? 

Ja, det är enkla och klara budskap.  

3. Vad tänker du om storleken på bilderna?  

Storleken är bra, när man står en meter ifrån funkar bilderna bra. Textstorleken 

är bra, den är ofta för liten men nu är den bra.  

4. Tycker du att bilderna är tillräckligt verklighetstrogna?  

Grevinnans sovrum är likt. Det påminner om skokloster. Det är en bra ungefärlig 

bild.  

5. Vilka förbättringar skulle kunna göras med arbetet?  

Jobba mer med frågor om fåfänga och norm. Jobba mer med budskap. Använda 

en ram till bilderna och ett tjockare papper.  

6. Hur tycker du att vårt samarbete har fungerat?  

Jag hade tänkt att vi skulle träffas mer. Det hade varit bättre om du hade suttit 

på plats på Museet och arbetat för att vi skulle få ett närmare samarbete.  

 

 

 

 


