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Syftet med gestaltningen var att visa på det kreativa arbete som krävs när man konstruerar bilduppgifter. 
Det hela började med en idé om att visa en uppgift tillsammans med tankarna bakom, varför uppgiften är 
formulerad och formgiven som den är. Min första idé var att visa detta med någon slags ljuslåda.



Jag gick sedan vidare genom att formulera och formge själva uppgifterna. Formuleringarna och 
formgivningen var till för att åstadkomma den styrning som hela mitt arbete handlar om. Det här arbetet med 
att konstruera uppgifter blev i sig ett mycket kreativt arbete och jag insåg att det här faktiskt var den första 
delen i min gestaltning. 







Jag ville fortfarande visa det kreativa arbetet bakom uppgifterna, som idén med ljuslådorna. Därför började 
jag experimentera med att använda text som ligger bakom själva uppgiften på samma sätt som det ligger 
tankar bakom en uppgift. 



I det här skedet började jag även experimentera med ramar för att få fram de här idéerna. 



Ramar var någonting som jag i mitt arbete och undersökning jobbade mycket med, inte fysiska ramar utan 
mer konceptuella. Experimenten med ramarna ledde mig då vidare till att börja skissa på hur jag kunde  ge-
stalta de här ramarna i fysisk form.



Till slut så fastnade jag för en idé som gick ut på hur själva ramen är mitt verk, alltså både en fysisk och 
själva uppgiften som en ram för mottagaren, som ramar in de bilder som producerats av de som utför mina 
uppgifter. Själva uppgiften blev en del av ramen och samtidigt verkets titel, lite som när en titel på en tavla 
sitter på ramen. 

När jag väl började få in bilder i min undersökning så kunde jag börja konstruera ramarna i MDF.



De slutgiltiga ramarna målade jag svart med tjocka penseldrag för att ytterligare förstärka hur ramen är gjord 
av någon, att det var ett kreativt arbete, för att koppla ihop det till hur uppgifter också är gjorda av någon. 
Nedan går att se de färdiga ramarna som de ställdes ut, tillsammans med bilderna till uppgifterna.



Mellan raderna i själva uppgiften kunde man läsa de valen som gjorts i konstruktionen av själva uppgifterna, 
precis som jag i början experimenterade med ljuslådor och att ha text bakom eller framför uppgiftens 
text. På det här viset skapas det ju närmare betraktaren kommer en slags kronologisk triangel. Varför ser 
uppgiften ut som den gör? Hur löstes uppgiften? Fungerade styrningen? Utställningen blev då som både en 
gestaltning och en sammanfattning av hela mitt arbete.




