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Om utställningen

Det är få som lyckats bli stilbildare på den globala fotografiscenen. Med sin unika 
blick såg Tunbjörk vad andra också såg men inte hade förmågan att fånga på bild. 
Med ”I LOVE BORÅS!” har fotografen Lars Tunbjörks berömda fotografier åter-
vänt till hemstaden Borås och kan nu ses på den största utställningen hittills.

Det var boken ”Landet utom sig” (1993) – som handlade om folkhemmet Sverige i 
stark förändring – som blev Tunbjörks stora genombrott. Betraktarens upplevel-
se pendlade mellan skratt, igenkännande, avståndstagande, vemod och viss vrede.

Framgången följdes nästan tio år senare upp med bl.a. boken ”Kontor” (2001), 
med miljöer där människor tillbringade allt större del av sina vakna timmar, och 
som med Tunbjörks kritiska blick och sinne för det absurda skapade närmast 
surrealistisk fotokonst.

Projektet ”Vinter” visades först som en utställning på Moderna Museet i Stock-
holm 2007. Lars Tunbjörk, som med åren led av allt svårare vinterdepressioner, 
såg projektet närmast som en terapeutisk utmaning. Vissa kritiker tyckte att 
Tunbjörk målade en alltför dyster bild av Vinter-Sverige; men ett drygt decenni-
um senare framstår ”Vinter” – som även gavs ut i bokform (2007) – som ett utav 
Lars Tunbjörks sanna mästerverk! Retrospektiven ”I LOVE BORÅS!” bygger på 
originalfotografier som Tunbjörk mestadels själv kopierat och med ramar som han 
valt ut speciellt till varje enskilt projekt.

Tunbjörkspriset instiftades och har delats ut från 2016. De tidigare samt årets 
pristagare visas i samband med utställningen.

Årskurs 1 gymnasiet 

Visning/worksop

Gruppen får först en visning av utställningen, där vi fördjupar oss i Lars Tun-
björks arbete, teman och tekniker. Vi tränar på att analysera och tolka bilder 
och att samtala om konst på ett intuitivt sätt, där vi utgår mycket från elevernas 
egen förförståelse om bilder och visuella intryck.



Workshop 1 – ta en ”Tunbjörkare”

Lars Tunbjörk tog ofta bilder på det trasiga, det vid sidan av, med personer halvt 
ur bild eller på helt tomma platser eller rum. Bilderna har ändå innehåll, väcker 
frågor och lockar till skratt. Eleverna får i uppgift att ”Ta en Tunbjörkare”, en 
bild som på ett eller annat vis knyter an till Lars Tunbjörks sätt att se på världen 
och ta bilder.

Klassen kommer delas in i smågrupper och bli tilldelade en Ipad per grupp. Grup-
perna får röra sig i hela museet och använda varandra och utställningarna för att 
finna motivet och ta sin bild.

Workshop 2 – Porträtt 

I Lars Tunbjörks bilder ser vi ofta ”tomrum” som t.ex. tomma kontorsytor, ödsli-
ga landskap och bilder med människor lite ur bild. Trots detta finns fortfarande 
mycket innehåll i bilderna; tecken och lämningar från de människor som brukar 
vara där, tillhörigheter och stämningar. Tunbjörk tog även en mängd porträttbil-
der i många olika sammanhang med sin evigt närvarande blixt, som ger bilderna 
en skärpa och en spännande direkthet.

I den här uppgiften kommer eleverna arbeta med porträtt på olika sätt, men inte 
den sortens porträtt där man visar sitt ansikte. De kommer få arbeta individuellt 
och välja mellan:

 ○ att rita av det saker de har med sig i fickorna/smycken/nycklar eller andra 
tillhörigheter som beskriver deras personlighet och identitet. Materialet är 
blyerts på papper och detta blir ett slags porträtt för dagen/en dagboks-
anteckning. 

 ○ att ta bilder på sig själva där de genom sina kläder, stil, poser och uttryck 
visar på sin personlighet och identitet. Här får de använda Ipads och ta flera 
olika bilder samt använda lokalerna för att hitta rätt miljö/bakgrund till sin bild. 

Efter genomförd uppgift återsamlas gruppen i Ateljén för att visa varandra sina 
bilder och samtala om dem. Eleverna får möjlighet att berätta om vad det tyckte 
om uppgiften och hur det gick. Vi kan samtidigt titta på exempel av Tunbjörks bil-
der för att se vilka tips och trix deltagarna använt sig av. Om gruppen önskar att 
arbeta vidare med uppgiften kan bildmaterialet skickas till ansvarig pedagog.

Genom detta upplägg syftar det pedagogiska programmet till att uppfylla flera 
av målen i kursplanen för bild såsom:

”kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, skapa bilder med digitala och 
hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material undersöka och 
presentera olika ämnesområden med bilder och analysera historiska och samtida 
bilders uttryck, innehåll och funktioner”.
(Läroplanen för bild i Grundskolan, Skolverkets hemsida)


