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SAMMANFATTNING

Jag har valt att göra en jämfömfömf rande litteraturstudie förande litteraturstudie förande litteraturstudie f r att undersöka olika 
bildanalysmetoder. Utifrån mina urvalskriterier har jag gjort jämfömfömf relser och 
prövat metoderna gentemot några bilder och resonerat kring dessa metoders 
eventuella giltighet. Utifrån mina litteraturstudier har jag kommit fram till 
frågeställningar som kan tillämpas i diskussioner och analys av elevers egna 
bildmaterial. Frågeställningarna och metoderna kan även anväven anvä ändas som underlag 
kring diskussion av andra bilder som eleverna dagligen möter. Jag har kommit 
underfund med att samtliga metoder är användningsbara vid bildanalys, även även ä
om de ibland riktar sig till en specifi k form av analys. Överlag har jag märkt att 
metoderna påminner om varandra där den stora skillnaden har varit att de haft har varit att de haft har varit
lite olika benämningar fömningar fömningar f r samma funktion. Samtliga ser till bildens innehåll 
och uttryck. I detta arbete har jag riktat mig gentemot konstbilder likaväl som till 
mediebilder varav jag har använt mig av varierade bildexempel. Jag har inte märkt 
någon skillnad i metodernas användning föndning föndning f r konstbild respektive mediebild utan 
de fungerar utmärkt till båda. Förutom att samtliga metoder är bra vid elevernas 
diskussioner och analyser av bilder utgör de även ett rikt grundmaterial fäven ett rikt grundmaterial fä öven ett rikt grundmaterial föven ett rikt grundmaterial f r 
bildgestaltning i undervisningen.

Nyckelord: bildanalysmetoder, konstbilder, mediebilder, innehåll, uttryck,             
                      bildgestaltning.
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INLEDNING & BAKGRUND

Bilder har alltid varit en del av min värld. Nu mer än någonsin, eftersom jag snart 
kommer att arbeta som bild -och medialärare. Eftersom vi dagligen översköljs av 
bilder av alla dess former, men kanske framföbilder av alla dess former, men kanske framföbilder av alla dess former, men kanske framf rallt medias, är jag nyfi ken på om det 
fi nns någon lämplig analysmetod fömplig analysmetod fömplig analysmetod f r just mediebilder. För i denna vardag tycker jag det 
är betydelsefullt att kunna refl ektera över de bilder vi dagligen möter. Samtidigt tror 
jag vi måste bli mer mottagliga föste bli mer mottagliga föste bli mer mottagliga f r de konstbilder som fi nns i vår kulturhistoria så de 
inte föinte föinte f rsvinner och bara passerar försvinner och bara passerar försvinner och bara passerar f rbi utan att vi orkar refl ektera över de upplevelser 
som de medfösom de medfösom de medf r till oss. 

”De flesta har bilder omkring sig från morgon till kväll. Man möter dem 
i morgontidningen, på frukost–TV, på webbsajter och i datorprogram, 
i läroböcker och manualer, i reklamannonser, vid utställningsbesök och 
så vidare. I den västerländska kontexten är den visuella kulturen i dag 
inte enbart en del av vår vardag –den är vr vr år vardag” (Eriksson och 
Göthlund, 2004: 19).

Förutom alla dessa mediebilder som vi då stöter på i ovan mening så har de ett föhar de ett föhar de ett f rfl utet i 
de konsthistoriska bilderna som vi också möter även om de kanske även om de kanske ä är lite mer anonyma 
i vår vardag. Men som jag uppfattat det under mina studier så används konstbilderna 
som metaforer till de mediebilder som dyker upp här och var. Jag upplever det dessutom 
som om att de fl esta bildanalyser utgår ifrån konstvetenskapen och dess behandling av 
bilder. I synnerhet då jag tycker det verkar som om inriktningen är mer i viljan över att 
fåfåf nga själva upplevelsen och konstverkets utfölva upplevelsen och konstverkets utfölva upplevelsen och konstverkets utf rande, samt meningen i bilden och de 
historiska aspekterna. Men när eleverna tittar på de tvådimensionella mediebilderna, 
såsom reklambilder o d, var börjar de då att inrikta sig på, vilken sorts bildanalys ska 
de tillgodogöra sig föra sig föra sig f r att kunna uppnå ett kritiskt granskande? Och hur kan jag få ett kritiskt granskande? Och hur kan jag få ett kritiskt granskande? Och hur kan jag f
mina kommande elever att börja diskutera bilder såsom konstbild och mediebild? 

Mina erfarenheter i skolans värld är att man generellt diskuterar lite omkring bilder 
och deras betydelser. Dessutom anser jag att eleverna sällan praktiserar att granska 
sina och andras bilder i undervisningen. Samtidigt som detta är ett av målen i såvåvå äl 
läroplanen som i kursplanen att eleverna skall kunna granska kritiskt och tänka 
självständigt. Om vilka upplevelser de ger oss utifrån våra respektive erfarenheter, hur 
bildmakarna funderat kring sina skapelser, vilka budskapen är eller hur budskapen 
kan upplevas olika mellan pojkar och fl ickor. Detta är också viktiga aspekter att ta 
upp i bildundervisningen både i bild och i media. För mina erfarenheter är att eleverna 
skapar egna bilder utan att refl ektera så mycket kring vad innebörden betyder förden betyder förden betyder f r dem 
eller vad de vill säga med bildens uttryck eller hur kamraterna uppfattar budskapet. 
Det viktigaste är att få r att få r att f en snygg bild, efter kompositionens alla regler. 
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Det är utifrån dessa aspekter jag vill undersöka vilka analysmetoder man kan 
använda sig utav när man ska titta på elevernas mediebilder i synnerhet, men 
jag vill även undersäven undersä öka ifall man kan utgå ifrån samma metod då man talar om 
elevernas egna konstbilder. Det är med dessa utgångspunkter jag vill äntra mitt 
arbete och min undersökning eftersom jag tycker det är viktigt för viktigt för viktigt f r eleverna att 
kunna diskutera sina egna och andras bilder på ett konstruktivt sätt. För att inte 
tala om att kunna skaffa sig ett kritiskt granskande av alla dessa bilder som vi 
möter i vårt vardagliga liv.  Det är tillika ett av skolans kursplanemål, där eleverna 
skall träna sig att tänka kritiskt, att granska fakta och fönka kritiskt, att granska fakta och fönka kritiskt, att granska fakta och f rhållanden och att inse 
konsekvenserna av olika alternativ (Lärarförarförarf rbundet, 2001: 39).

När jag talar om tvådimensionella mediebilder är det i synnerhet reklambilder och 
bilder som utgår ifrån grafi sk kommunikation som jag riktar mig till. Och när jag 
menar konstbilder är det i detta fall framför det i detta fall framför det i detta fall framf rallt målningar jag tänker på. För att 
begränsa mitt område har jag därmed valt att diskutera och se på ”platta” bilder, 
alltså inga rörliga bilder eller tredimensionella verk ur de respektive kategorierna. 
För att ytterligare begränsa mig så har jag valt att utgå ifrån litteratur som riktar sig 
till möten med bilder, läroplanen (LPF 94), kursplanemål från Medieprogrammet 
och Estetiska programmet och dylikt.

Enligt Skolverkets nationella utvärdering av grundskolan är bildanalys och 
bildföbildföbildf rståelse i skolan inte högt prioriterad. Samtidigt menar forskarna att konst- 
och bildföoch bildföoch bildf rståelse har stora möjligheter att ge intressanta receptionssituationer 
och bildsamtal såvåvå äl vad det gäller konst som mediebilder (Marner, Örtegren och 
Segerholm, 2005: 148 f). Vidare påpekar forskarna vikten av att kunna uppfatta 
skillnaden i perspektiv mellan sändarens avsikter och mottagarens tolkning. Grunden 
föföf r den kritiska granskningen är kärnan i bildämnets bildanalytiska uppnåendemål. 
Vilket alltså innebär att eleven skall kunna analysera och kritiskt granska konstbilder, 
bilder föbilder föbilder f r reklam och propaganda, nyheter och information i form av tredimensionell 
gestaltning, stillbilder och rörliga bilder. Detta gör att jag vill att mitt examensarbete 
ska kunna bli, och vara, en del av mitt dagliga möte med bilder och elever. Jag vill 
med andra ord fömed andra ord fömed andra ord f rsöka få ka få ka f detta examensarbete att bli så verklighetsföverklighetsföverklighetsf rankrat och 
konkret som möjligt samtidigt som det ska vara en vetenskapligt föjligt samtidigt som det ska vara en vetenskapligt föjligt samtidigt som det ska vara en vetenskapligt f rankrad uppsats. 
Jag vill få Jag vill få Jag vill f ett undervisningsmaterial i bildanalys som kan gälla både inom Estetiska 
programmet som Medieprogrammet på gymnasiet. På så sätt kan jag använda detta 
examensarbete som underlag både i diskussioner kring bilder och som verktyg till 
elevernas skriftliga bildanalyser. Mitt arbete ska även kunna vara anväven kunna vara anvä ändbart föndbart föndbart f r 
andra som är intresserade av att arbeta med bildanalys i sin undervisning, eller annan 
dylik verksamhet.
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         Syfte 
Syftet med denna undersökning är att pröva och jämfömfömf ra olika analysmetoder samt 
formulera en form av bildanalysmetod som främjar diskussioner mellan eleverna 
själva samt tillsammans med läraren, kring elevernas bildarbeten i skolan. Mitt syfte 
är dessutom att fi nna verktyg, såvåvå äl skriftliga som muntliga till att analysera bilder 
gjorda av eleverna. De metoder jag tittar närmare på ska vara tillämpbara både till 
elevernas egenproducerade konst –respektive mediebilder samt till andra bilder de 
möter i undervisningen.

         Frågeställning
Utifrån vilken bildanalysmetod kan diskussioner kring mediebilder börja i 
klassrummet? Finns det någon metod som fungerar bättre i konstbildsanalys respektive 
i mediebildsanalys? Kan jag fi nna någon bildanalysmetod som fungerar lika bra både 
inom konstbilder såsom i mediebilder i min undervisning och fösom i mediebilder i min undervisning och fösom i mediebilder i min undervisning och f r elevernas egna 
bilder?

           METOD

Jag valde att göra en jämfömfömf rande litteraturstudie förande litteraturstudie förande litteraturstudie f r att undersöka olika bildanalys- 
metoder. Med utgångspunkt i mina urvalskriterier har jag gjort jämfömfömf relser och prövat 
metoderna gentemot några bilder och resonerat kring dessa metoders eventuella 
giltighet. Utifrån mina litteraturstudier har jag kommit fram till frågeställningar som 
kan tillämpas i diskussioner och analys av elevers egna bildmaterial. Frågeställningarna 
och metoderna kan även anväven anvä ändas som underlag kring diskussion av andra bilder 
som eleverna dagligen möter. De har klargjorts framföter. De har klargjorts framföter. De har klargjorts framf rallt i diskussionsdelen i detta 
arbete. I mina bildexempel har jag valt att visa på olika exempel såsom konstbilder, 
fotografi er och reklambilder föfotografi er och reklambilder föfotografi er och reklambilder f r att få r att få r att f en bredd samt att de representerar bilder som vi 
är väl föl föl f rtrogna med. Jag har dock inte använt mig utav elevbilder.

         Urvalet av bildanalysmetoder
Mitt urval har koncentrerats kring bildanalysmetoder som sätter bilden i fötter bilden i fötter bilden i f rsta hand. 
Sådana som är koncentrerade kring bildens uttryck och innehåll. På grund av att det 
är elevernas bilder som främst ska diskuteras har jag ansett att det inte är relevant 
att ta med bildanalysmetoder som har som syfte att analysera sociala, psykologiska, 
historiska och dylika föhistoriska och dylika föhistoriska och dylika f rhållanden. Dessa fi nns i och föllanden. Dessa fi nns i och föllanden. Dessa fi nns i och f r sig med som sidoaspekter i de 
fl esta av metoderna. Även elevernas bilder kan sÄven elevernas bilder kan sÄ ättas i relation till dessa utomstående 
aspekter och i föaspekter och i föaspekter och i f rhållandet till andra bilder som fi nns runtomkring oss.  
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NÅGRA ANALYSMETODER FÖR BILDER

I litteraturgenomgången har jag gjort ett urval av de etablerade bildanalysmetoderna 
som fi nns att tillämpa fömpa fömpa f r att i slutändan fi nna min egen analysmetod. Mitt urval 
av bildanalysmetoder har utgått ifrån vilka jag ansett mer intressanta och relevanta 
att diskutera vidare kring angående mitt syfte. Samtliga har aspekter som kan sättas 
i jämfömfömf relse med varandra, som kan komplettera varandra och som kan relatera 
gentemot varandra. 

De analysmetoder jag kommer att diskutera och granska närmare är polariserande 
och komparativ analysmetod, den semiotiska och det feministiska perspektivet. Samt 
någon av de bildanalysmetoder som ingår i det som konstvetaren Sven Sandström 
kallar fökallar fökallar f r den mest allsidiga konstvetenskapliga analysen. I denna ”konstvetenskapliga 
metod” ligger de separata bildanalysmetoderna såsom formanalys, materialanalys, 
funktionsanalys, innehållsanalys, genetisk (ursprung) analys samt bildens syntes 
(Sandström, 2002: 8 ff). Dessa har i sin tur underanalyser där Sandström går igenom 
konstverkets komponenter såsom exempelvis komposition, fäsom exempelvis komposition, fäsom exempelvis komposition, f rg, motiv, psykologi, 
stilhistoria och påverkan. Men jag kommer att båverkan. Men jag kommer att bå örja med att diskutera bildupplevelsen 
och vad tolkning av bilder innebär. Därefter förefter förefter f ljer arbetets diskussionsdel där jag 
sätter de olika metoderna i relation till varandra och ser vad det är jag kan använda i 
min analysmetod fömin analysmetod fömin analysmetod f r min undervisning i bilder.

         Introduktion till möte och föte och föte och f rståelse inföelse inföelse inf r bilder
När vi möter en bild blir vi på något sätt påverkade, precis såverkade, precis så å som de fl esta 
bildanalysmetoderna framhäver, äver, ä även om vi inte kan säven om vi inte kan sä ätta fi ngret på vad det är som 
berör. Analytikerna poängterar gärna att det förna att det förna att det f rsta intryck som en bild ger oss grundar 
sig på de erfarenheter som vi bär med oss och som gör att vi känner något infögot infögot inf r bilden. 
Så, fö, fö, f r att få r att få r att f mer djup till de analysmetoder som jag går igenom anser jag att man ska ta 
med de personliga och intuitiva erfarenheterna som upplevelsen står för för f r. Upplevelsen 
är också med i fl ertalet av metoderna. Min uppfattning är dessutom att upplevelsen 
ofta fåofta fåofta f r stå i kontrast till analysen föi kontrast till analysen föi kontrast till analysen f r att på så sätt komma vidare in i analysen av bilden. 
Att komma åt bildens beståndsdelar. Likaså är det med tolkningsbegreppet, det sätts 
också i relation till analysen. Därförförf r anser jag att både upplevelsen och tolkningen av 
bilder är viktiga beståndsdelar av en bildanalys, vilka också återfi nns i de metoder som 
ingår i mitt urval. Jag har således börjat med att undersöka dessa båda faktorer eftersom 
jag menar att bildanalysen går vidare utifrån de känslor och erfarenheter som utgörs i 
bildupplevelsen respektive bildtolkningen.  Samtliga tre delar, upplevelse, analys och 
tolkning, det stora sammanhanget i bildbetraktandet, anser jag ger en djupare och 
vidare fövidare fövidare f rståelse till bilder i min undervisning. 
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          BILDUPPLEVELSE

Upplevelse, något som man upplevt, beskrivs i Nationalencyklopedin som nNationalencyklopedin som nNationalencyklopedin ågot utvidgat 
om svårbeskrivbar eller oanalyserad helhetskänsla (ne.se). I Bonniers svenska ordbok
beskrivs uppleva som något att vara med om, pröva på, känna, reagera och uppfatta. 
Upplevelsen framställs som erfarenhet, händelse samt äventyr (Malmström, Györki äventyr (Malmström, Györki ä
och Sjögren, 2002: 644). Dessa båda uppslagsverk är i mitt tycke ganska överens om 
vad upplevelse innebär även om de trycker päven om de trycker pä å lite olika punkter, men som handlar om 
det ogreppbara, det abstrakta, som uppstår ur känslor, tankar och erfarenheter. Sven 
Sandström vidareutvecklar det ytterligare genom att beskriva att det som kännetecknar 
en upplevelse är att den är subjektiv. Det är personliga aspekter där bedömning, 
erfarenheter och de bearbetade intrycken från yttervärlden ger upphov till gensvar på 
olika nivåer föer föer f r den upplevande individen (Cornell m fl  red, 1985: 326). Han menar 
vidare att gensvaret börjar i stort sett direkt när bearbetningen av synintrycken inleds. 
Samtidigt som perceptionen utgör en del, bestående av den praktiska identifi eringen av 
innebörden av ett sinnesintryck. Det som händer fönder fönder f rst är att minnen och för att minnen och för att minnen och f reställningar 
som är väldigt angelägna fögna fögna f r individen själv utlöses, och efter dessa enskilda känslor så 
kommer de mer allmängiltiga associationerna. Konstfi losofen Susanne Langer (USA) 
föföf rklarar upplevelsen med att den uppstår inom oss som en intuitiv helhet som byggs 
upp av sinnesrelaterade verklighetsaspekter. Hon menar att upplevelsen är summan 
av samtliga delar i våra sinnen där ”verkligheten ’lever upp’ inom oss som analoga 
mönster” (Nordström red, 1996: 63). Här tar Langer ett steg längre och djupare ändå 
genom att hon påpekar att upplevelse berör samtliga sinnen som sammansätts med 
verklighetsaspekter utifrån vad hon kallar fön vad hon kallar fön vad hon kallar f r olika för olika för olika f reställningsmässiga rymder och 
kvalitativa dimensioner. Dessa uppstår i sin tur ur substrukturer som fi nns inom de 
övergripande och sammanhållna upplevelsestrukturerna (ibid.). 

Som jag uppfattar Sandström innebär därmed upplevelse personliga och subjektiva 
synvinklar. Hur man upplever någonting utgår endast ifrån upplevaren själv med 
dennes sinnen, verklighetsuppfattning, erfarenheter, känslor. Sandström menar att 
detta existentiella födetta existentiella födetta existentiella f rlopp där upplevelsen och jaget svarar på tillvaron och verkligheten 
bara kan tolkas av upplevaren själv (Cornell m fl  red, 1985: 327). Jag anser att han 
kan ha en poäng i detta eftersom det är ens egna upplevelser som för ens egna upplevelser som för ens egna upplevelser som f rutsätts infötts infötts inf r en 
tolkning. Sammanfattningsvis har upplevelsen sin utgångspunkt i allt det som fi nns 
inom oss och samtidigt kretsar runtomkring vårt jag. Och i det fallet ingår vi ju i ett 
yttre sammanhang, en kontext, som påverkar våverkar vå år upplevelse.

Eftersom det kan vara svårt att beskriva sina upplevelser i ord, på grund av att de kan 
baseras på ordlösa erfarenheter som t ex synminnen och bearbetningar av synintryck, 
är det alltså inte säkert att upplevaren kan översätta sina upplevelser i vare sig ord 
eller bild. Detta nyttjas framföeller bild. Detta nyttjas framföeller bild. Detta nyttjas framf rallt inom konstens upplevelsetolkningar där det blivit 
vanligt med metaforiska och symboliska uttrycksmedel som alternativ (ibid.). På så 
vis uppfattar jag att upplevelseintrycken tillfövis uppfattar jag att upplevelseintrycken tillfövis uppfattar jag att upplevelseintrycken tillf r mycket i en analys av alla slags bilder 
och är en stöttepelare och föttepelare och föttepelare och f rutsättning föttning föttning f r att en bildanalys ska kunna genomför att en bildanalys ska kunna genomför att en bildanalys ska kunna genomf ras. 
Upplevelsen innebär för för f r mig att erfarenheterna tas omhand och tillför mig att erfarenheterna tas omhand och tillför mig att erfarenheterna tas omhand och tillf r analysen en 
personlig föpersonlig föpersonlig f rförförf rståelse som kan bearbetas vidare till andra betraktare och nya bilder. 
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Samtidigt som bildanalysen blir en övning i att kunna sätta ord på sina upplevelser och 
de känslor som bilden framkallar. Tar man bort bildupplevelsen från en bildanalys så 
föföf rsvinner antagligen en viktig del av ett försvinner antagligen en viktig del av ett försvinner antagligen en viktig del av ett f rhållningssätt gentemot bildens mottagande 
kraft. Alltså det födet födet f rhållande man fållande man fållande man f r som betraktare till bilden vare sig upplevelsen är 
negativ eller positiv.

           TOLKNING AV BILDER

Upplevelse och tolkning kan jag ibland tycka ligger väldigt nära till hands eftersom 
man genom att tolka en bild föman genom att tolka en bild föman genom att tolka en bild f rsöker sätta ord på det man upplever via bilden, 
enligt min mening. Men föenligt min mening. Men föenligt min mening. Men f r att inte använda tolkningsbegreppet fel ska jag här titta 
närmare på vad det egentligen innebär att tolka bilder. Yvonne Eriksson och Anette 
Göthlund ger dessutom den intressanta vinkeln ur konsthistorikern Erwin Panofskys 
ikonologiska bildanalysmetod där man för man för man f rst beskriver det man ser, dbeskriver det man ser, dbeskriver ärefter analyseras
vad detta är och slutligen gör man sin tolkning (Erikson och Gtolkning (Erikson och Gtolkning öthlund, 2004: 24). På 
så sätt visar de hur tolkningen hör samman med bildanalysen istället föllet föllet f r att de skulle 
vara separerade ifrån varandra.

Enligt konstvetaren Margaretha Rossholm-Lagerlöf är en tolkning ett verbalt objekt. 
Ord som beskriver inlevelse- och arbetsprocesser och som argumenterar föOrd som beskriver inlevelse- och arbetsprocesser och som argumenterar föOrd som beskriver inlevelse- och arbetsprocesser och som argumenterar f r det 
resultat som ger föresultat som ger föresultat som ger f rståelse av en bild. För att nå denna födenna födenna f rståelse av bilden måste man 
sätta in den i relation med andra bilder, litteratur av olika slag, biografi skt material 
samt perceptionsmaterial som erfarenhetsmaterialet består utav (Cornell m fl  red, 
1985: 318). På ett lite annorlunda vis angriper Jan-Gunnar Sjölin tolkningsbegreppet. 
Han använder uttryck som bildtolkningens utgångspunkt och vars mål är innehållet. llet. llet
Det uttryck Sjölin är ute efter är det som är givet oavsett vilken art det må vara som 
kan göras till föras till föras till f remål föl föl f r en tolkning (Sjölin red., 1993: 14-15 f). Uttryckets viktigaste 
sidor är dess påtagliga existens, att det fi nns där för för f r oss vilket det gör genom att det 
kan lägesbestämmas. Uttryckets lägesbestämning kan alltid göras med hjälp av det 
föföf rhållande till den som varseblir och till varseblivningens totala fällande till den som varseblir och till varseblivningens totala fällande till den som varseblir och till varseblivningens totala f lt. Han menar att 
uttryckets egna beståndsdelar utmärks av en viss position i förks av en viss position i förks av en viss position i f rhållandet till uttrycket 
som helhet och till de spatiala, rumsliga, relationerna. 

”Uttryckets konkreta karaktär innebär, att detta något är tillgängligt föngligt föngligt f r 

att bestämmas och beskrivas” (ibid.).

Vad jag föVad jag föVad jag f rstår av Sjölin angående bildens uttryck är att, precis som citatet påpekar, 
det man ska ta fasta på i en tolkning är vad man verkligen ser i bilden. Det konkreta 
som fi nns i bildens uttryckssätt som fätt som fätt som f rger, former samt motivet, innehållet. Alltså 
inga fria associationer. 
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Det som med andra ord ger en tolkning av bilden är enligt Sjölin, de påståenden om 
vad det är en bild för en bild för en bild f reställer eller vad det är konstnären vill ha sagt med sin bild vilket 
han menar är innehållet och tolkningens mål (ibid., 1993: 16 f). Innehållet kan ses 
som ett tema, något som riktar sig mot tolkarens intresse och som oftast fögot som riktar sig mot tolkarens intresse och som oftast fögot som riktar sig mot tolkarens intresse och som oftast f renas med 
en namngiven värdering. Genom ett bildexempel och en studie utav Henri Dorra 
av Gaugins Vinskörd i Arles –Mörd i Arles –Mö ärd i Arles –Märd i Arles –M nskligtänskligtä eläeläel nde ände ä (Bild 1), fö, fö, f rklarar Sjölin det närmare 
genom att anta Dorras slutsats om att det är döden som står i bildens vänstra kant. 
Denna varelse med sin påtaglighet men dessutom gåtfullhet är ett uttryck i bilden. 
Innehållet identifi eras, utifrån uttrycket, med att namnge att det är döden som står 
där. Skulle detta vara ett riktigt antagande innebär det en väsentlig upplysning som 
ökar kunskapen om bilden.

Bild 1.Paul Gauguin, VinskPaul Gauguin, VinskPaul Gauguin örd i Arles - Mänskligt elände, november 1888. Olja på duk.

I sitt avsnitt i Att tolka bilder, skriver Henri Dorra om hur Gauguin sjAtt tolka bilder, skriver Henri Dorra om hur Gauguin sjAtt tolka bilder älv beskrivit den 
symboliska innebörden av kvinnan i svart, som går för för f rbi den sittande kvinnan och 
ser på henne som en syster. Gauguin skrev också att i Frankrike är svart sorgens fär svart sorgens fär svart sorgens f rg. 
Utifrån detta menar Dorra att fi guren i svart till vänster kan antas beteckna döden, 
”en död som ser på centralfi guren som en syster” (Dorra, 1993: 217). Men detta är, 
som jag ser det, egentligen Dorras egna tolkning av Paul Gauguins målning samtidigt 
som bilden synliggör vad det är Sjölin menar med tolkningsbegreppen uttryck och 
innehåll.

Eriksson och Göthlund menar att det som tolkas kan vara den visuella ytans mindre 
beståndsdelar, såsom tecken och symboler. Betydelsebärande sådana delar kan vara 
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ansiktsuttryck, poser, kläder, den livsstil och den identitet någon skapar fögon skapar fögon skapar f r att få r att få r att f en 
visuell kommunikation. På samma gång säger bilden något om sin historiska samtid, 
om användningen, om sin upphovsman/kvinna o s v. Så beskriver alltså Eriksson och 
Göthlund tolkningsbegreppet som uppstår då vi närmar oss en bild. De menar att vi 
är beroende av våra mentala bilder, med andra ord de föra mentala bilder, med andra ord de föra mentala bilder, med andra ord de f reställningar vi har om saker 
och ting, samtidigt som våra föra föra f reställningar är påverkade av tidigare infl uenser. Dåverkade av tidigare infl uenser. Då är 
spelar bilder en viktig och stor roll (Eriksson och Göthlund, 2004: 22 f). Eriksson 
och Göthlund fortsätter med att bildens olika element avläses utifrån konventioner. 
Exempelvis tenderar de fl esta i vår kultur att läsa bilder på samma sätt som vi läser en 
text, det vill säga från vänster till höger. 

De beskrivningar som Eriksson och Göthlund ger en tolknings innebörd ser jag som 
att de ligger nära till hands den beskrivning som Rossholm-Lagerlöf ger eftersom 
Eriksson och Göthlund utgår från de mindre beståndsdelarna. De som gör att vi 
uppfattar bildinnehållet, motivet, i relation till de erfarenheter vi har från andra bilder 
och omvärld. Sjölin är inne på samma spår fastän han indelar bilden i uttryck och 
innehåll vilket jag anser föll vilket jag anser föll vilket jag anser f rsvårar utredningen av tolkningsbegreppet eftersom han 
menar att innehållet och uttrycket kan byta plats beroende på sammanhanget. Därmed 
ger Sjölin inga klara direktioner om vad det är som utgör bildens uttryck och innehåll. 
Rossholm-Lagerlöf menar också att bilden inte påstår något, den uppmanar inte, den 
lovar inget. En bild visar. Den kan närma sig ett påstående genom tolkningen men då 
den vidare innebörden gestaltas i tolkningen blir den också visad (Cornell m fl  red., 
1985: ). Som jag uppfattar det hela så är det just vad bilden visar, uttryckets konkreta 
karaktär, som utgör vad det är vi tolkar och hur vi tolkar det vi ser. Konstnären Johan 
Frid beskriver bildtolkning på föföf ljande vis i sin lärobok förobok förobok f r gymnasiets bildkurs, Intro-
bild, att det innebbild, att det innebbild är att uppfatta ett innehåll i bilden och att föll i bilden och att föll i bilden och att f rsöka föka föka f rstå vad det är 
vi upplever av bilden. Frid menar att även häven hä är studerar man tecken som fi nns i bilden 
vilkas betydelser man sedan tolkar (Frid, 2002: 292 f). Ibland sker bildtolkningen 
snabbt och spontant, i vissa fall direkt vid anblicken av bilden beroende på vår 
föföf rförförf rståelse.   

Det var alltså en del om tolkningsbegreppet. Och det som jag anser är viktigt att 
påminnas om är hur vi tolkar bilder. Hur vi läser bilder, som således är beroende på vår 
kulturella bakgrund och dess textläsning men även av vad det är vi ser i bilden. Detta 
faktum är ett intressant påpekande som bör medvetandegöras tydligare eftersom det 
fi nns blandade kulturella erfarenheter i ett klassrum.

          POLARISERANDE BILDANALYSMETOD

Den polariserande metoden fåDen polariserande metoden fåDen polariserande metoden f ngade mitt intresse. Jag uppfattar att den metoden ser 
till bilderna i bilden och att det kan fi nnas parallella handlingar vilka bottnar i en 
och samma bild. En polariserande bildanalysmetod beskriver Gert Z Nordström 
med att det innebär att man söker kunskap i ett objekt utifrån motsägande utsagor 
och motsatsföoch motsatsföoch motsatsf rhållanden av innehållsmässig eller uttrycksmässig karaktär. Analysen 
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kan utgå från en bild där motsatserna är tydligt synliga som man vill jämfömfömf ra mot 
varandra, det kan vara två bilder där en är utgångsbilden och den andre dess motbild 
(Cornell m fl  red., 1985: 266). Undersökningsobjekten och deras utgångspunkter kan 
även bestäven bestä å av fl era bilder, ett insamlat material som kan belysa den ideologiska, sociala 
etcetera, spännvidden i ett tema. Nordström menar att med hjälp av bilderna kan 
temat problematiseras och därmed bilda grunden förmed bilda grunden förmed bilda grunden f r undersökningsobjektet. 

För att för att för att f rtydliga det som Nordström menar tar jag fotografi et nedan av Margaret 
Bourke-White (Bild 2) och gör en polariserande bildanalys. Detta innebär att jag ser 
närmare på de motsägelser som denna bild innehåller. Mitt föller. Mitt föller. Mitt f rsta intryck och analys av 
denna bild är att jag ser den vita medelklassens amerikanska dröm gentemot de fäm gentemot de fäm gentemot de f rgade 
människornas verklighet. Bilden, som ligger till grund fönniskornas verklighet. Bilden, som ligger till grund fönniskornas verklighet. Bilden, som ligger till grund f r Nordströms föms föms f rklaring till 
polariserande metod, har vad han kallar föpolariserande metod, har vad han kallar föpolariserande metod, har vad han kallar f r två utsagor, dubbla handlingar där två 
separata världar utspelas och däremellan fi nns inte någon kontakt (Nordström, 1984: 
12 f). Undantaget är mannen i motorcykelmössan som tittar på familjen i bilen och som 
på så sätt också utgör en länk mellan de båda bildrummen.  Det väsentliga fi nns i den 
inre dialogen i Bourke-Whites bild. Nordström menar att det i den övre handlingen 
fl ödar av retorik som leds av den visuella utsagan gestaltad av familj-resa-lycka-leende 
som styrks av texterna till. Den andra utsagan ligger i kön som står framför framför framf r den 
gigantiska affi schen. För Nordströms del stimulerar bildens polarisering tankar och 
frågeställningar såsom ”är den ’amerikanska vägen’ rätt eller fel, är standarden hög 
eller låg” (ibid., 1984:13)?

Bild 2. Margaret Bourke-White, Bread line during the Louisville Flood, Bild 2. Margaret Bourke-White, Bread line during the Louisville Flood, Bild 2. Margaret Bourke-White Kentucky (USA) 1937. Svartvitt fotografi.
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Förutsättningen föttningen föttningen f r att kunna göra en polariserande bildanalys är att samtliga bilder 
har något gemensamt, att de överensstämmer på väsentliga punkter beträffande 
delbetydelser, handling, ikonografi , funktion, teknik, material, distribution m 
m (Cornell m fl  red., 1985: 266 f). Dialogen mellan bilderna är samtidigt det som 
gör dem intressanta i deras uppträdande av likhet -överensstämmelse samt olikhet 
–skiljaktighet. I Nordströms tankebanor innebär detta att texterna, som gör själva 
djupledshandlingen, tillfädjupledshandlingen, tillfädjupledshandlingen, tillf lligt konfronteras med verkligheten som skildras via kön. 
Det blir en bild i bilden. Samtidigt kan man utifrån kläder och bilmodellen se att 
det handlar om 30-talet. Ur ett annat perspektiv i den polariserande analysen kan 
man, som jag föman, som jag föman, som jag f rstått det, ta andra bilder från 30-talets Amerika och titta på dem 
föföf r att jämfömfömf ra de föra de föra de f rhållandena som fanns då. Dessutom pekar Nordström på att 
då arbetsmomenten är fl era i en temaorienterad bildpolarisering innebär denna 
insamling, klassifi cering, systematisering, komplettering, analys av enstaka bilder 
samt den jämfömfömf rande, polariserande, analysen. Med andra ord tycks det mig som om 
den polariserande bildanalysen är väldigt omfattande trots sin begränsning i att se ur 
enstaka teman och ämnen. Men jag anser att den har betydelsefulla kvaliteter i sin 
metod att se olika fömetod att se olika fömetod att se olika f rhållanden inom samma bild. Samt gentemot bilder inom samma 
område. Därmed är den polariserande metoden lämplig i teman där vidare aspekter 
tas upp än vid enstaka bilder. 

          KOMPARATIV ANALYSMETOD

Som en jämfömfömf relse till den polariserande bildanalysmetoden har jag tagit med den 
komparativa. Jag märkte att de ligger väldigt nära varandra i sin syn på att se på 
bilder i ett jämfömfömf rande syfte. Men skillnaderna fi nns och det är de jag vill klarlägga 
genom att titta närmare på den komparativa bildanalysmetoden i föden komparativa bildanalysmetoden i föden komparativa bildanalysmetoden i f rhållande till den 
polariserande. Jag kommer här att koncentrera mig på att beskriva den komparativa 
eftersom den ser bildens relation till andra bilder ur ett ”utanföeftersom den ser bildens relation till andra bilder ur ett ”utanföeftersom den ser bildens relation till andra bilder ur ett ”utanf r-bilden-perspektiv” 
till skillnad från den polariserande. Därmed anser jag att den har ytterligare bra 
infallsvinklar att visa ur bildens sammanhang till andra bilder.

Sten Dunér beskriver den komparativa analysmetoden som en jämfömfömf rande analysmetod. 
Men, till skillnad från den polariserande analysmetoden, är den komparativa jämfömfömf rande 
i den meningen att ett verk jämfömfömf rs med ett annat verk, eller ett tema mot ett annat 
tema eller att man jämfömfömf r temat med verket o s v. Den komparativa bildanalysmetoden 
skiljer på immanent, inneboende, komparation som kan kallas fimmanent, inneboende, komparation som kan kallas fimmanent ö, inneboende, komparation som kan kallas fö, inneboende, komparation som kan kallas f r intervisuell analys. 
Här sätts bilden i relation till andra bilder och till bilden som bild (Cornell m fl  red., 
1985: 200 f). Den transcendenta, överskridande, komparationen var vanlig i den äldre 
konstvetenskapen. Denna innebar att man satte bilden i relation till externa faktorer 
såsom sociala, biografi ska, psykologiska och politiska omständigheter. Dunér nämner 
även ytterligare komparationer liksom den även ytterligare komparationer liksom den ä genetiska som lgenetiska som lgenetiska ägger sin tyngdpunkt vid 
verkets historiska framväxt. Och slutligen den fenomenella vars intresse fi nns vid verkets fenomenella vars intresse fi nns vid verkets fenomenella
framträdelseform där man undviker alla orsaksför man undviker alla orsaksför man undviker alla orsaksf rklaringar och rekonstruktioner av 
verkets tillblivelseprocess.
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Dessa begrepp fi nns tillgängliga inom den komparativa metoden och bara det innebär 
en skillnad från den polariserande som inte lägger in andra verktyg än de som syns 
i bildföi bildföi bildf rhållandena. Den komparativa metoden är på så vis av vetenskpligt mått 
medan den polarisernade metoden har en didaktisk koppling då den utvecklats för 
skolan. Om jag tillämpar en komparativ analys i Margaret Bourke-Whites fotografi , 
densamma som i den polariserade, blir analysens utgångsläge ett helt annat. Istället 
föföf r att se bilden i bilden sätter jag bilden i relation till ett annat svartvitt fotografi  som 
utgör bilden. Alltså krävs det minst en till bild fävs det minst en till bild fä övs det minst en till bild fövs det minst en till bild f r att jämfömfömf relsen skall kunna äga rum. 
Så, i en undervisningssituation fortsätter jag med att jämfömfömf ra bilden med andra bilder 
från 30-talets Amerika samt bilder från dagens Amerikanska samhälle. Jag kan också 
sätta in bilder från dagens Sverige som eleverna själva bidragit med. På så vis kan 
eleverna uppnå ett självvärde i sitt eget arbete samt få rde i sitt eget arbete samt få rde i sitt eget arbete samt f insikt och föinsikt och föinsikt och f rståelse gentemot 
sin egen samtid.  

Sammanfattningsvis skulle jag vilja påstå att i den komparativa analysen ser man mer 
på faktorer runt omkring bilden. Till skillnad från den polariserande som går mer in 
de föde föde f rhållanden som fi nns inuti bilden och ställer frågor som rör innehållet och det 
jag ser i bilden. I den komparativa ställer jag frågor som rör två eller fl era bilders likhet 
och olikheter. Ur dessa aspekter anser jag att den komparativa metoden har värdefulla 
vinklar att tillfövinklar att tillfövinklar att tillf ra en diskussion och analys av bilder.

          SEMIOTISK BILDANALYS

Den semiotiska begreppsapparaten anser jag är väsentlig att titta närmare på eftersom 
den  vetenskapliggör bildens innehåll och uttryck. Mina erfarenheter gentemot denna 
teckenlära är fåtalig varav jag ser den som nödvändig att göra vidare bekantskap med. 
Jag har dessutom endast använt den vid mediala bildsammanhang.    

Den semiotiska analysen kom till i och med de nya mediernas utveckling. Författaren 
och semiotikern Umberto Eco menade att behovet av semiotik uppkom i sambandet med 
att ett nytt informationssamhälle stod vid dörren. När detta nya informationssamhälle 
utvecklades föutvecklades föutvecklades f rsökte man att fi nna sätt att analysera vad det är som egentligen sker 
när medierna utvecklas (Marner, 1998: 1 f). Semiotiken studerar hur de generella 
meningarna uppstår, hur tecken och betydelser fungerar i allmänhet, alltså vad medier, 
bilder, språk, upplevelser, kunskap, varseblivning o s v är i relation till människan. Den 
form som världen blir till vår upplevelse och på det sätt som verkligheten fött som verkligheten fött som verkligheten f rmedlas 
till människorna studeras därmed. Eriksson och Göthlund föthlund föthlund f rklarar semiotiken med 
att det är en vetenskap som undersöker den mänskliga betydelseproduktionen. De 
menar därmed att: 

”Den intresserar sig fö”Den intresserar sig fö”Den intresserar sig f r kommunikation och meningsskapande. Förenklat 
kan man säga att det är en teori om hur människor kommunicerar via 
tecken” (Eriksson och Göthlund, 2004: 34).
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Eftersom semiotiken, enligt Marner, tar upp de generella perspektiven konstrueras 
modeller som belyser människans upplevda värld. Semiotiken undersöker inte bara 
mediernas innehåll utan även medierna sjäven medierna sjä älva och det sätt som de fött som de fött som de f rmedlar betydelse 
(Marner, 1998: 2). Kenneth Karlsson menar att semiotiken riktade uppmärksamheten 
mot själva bilden men inte bilden som en perceptuell rapport utan som ett socialt 
och kulturellt konstruerat tecken. I semiotiken är tecken det väsentliga att undersöka 
och uppmärksamma och inte konstnärens mentala tillstånd eller verklighetens 
beskaffenhet (Nordström red., 1996: 92). Karlsson fortsätter med att även den även den ä
konstvetenskapliga formalismen intresserade sig fökonstvetenskapliga formalismen intresserade sig fökonstvetenskapliga formalismen intresserade sig f r bilden men då endast föendast föendast f r dess 
estetiska struktur. Semiotikens intresse låg däremot i att ”utveckla en vetenskaplig 
stringent begreppsapparat” (ibid., 1996: 93 ff). Grundstommen i semiotiken är 
att bilder har mening och är möjliga att föjliga att föjliga att f rstå men fömen fömen f rståelsen är inte direkt och 
oföoföof rutsett självklar trots att den sker kontinuerligt i samhället utan den måste plockas 
fram med hjälp av analys och tolkning. För detta behövs tillvägagångssätt vilket 
sätter semiotiken som metaperspektiv för att se närmare på hur förståelsen går till. 
Utifrån inspirationskällor som lingvisterna Saussure och Jakobson samt föllor som lingvisterna Saussure och Jakobson samt föllor som lingvisterna Saussure och Jakobson samt f rfattarna 
Barthes och Eco kom bl a Gert Z Nordström att ur ett semiotiskt perspektiv utveckla 
analysmetoder. Nyckeltermerna som tog form var syntagm/paradigm, denotation/
konnotation, bildspråkliga funktioner och kontexter.

         Olika semiotiska analysarter 
Bara inom den semiotiska bildteorin anser Nordström att det fi nns tre stycken 
analysarter, eftersom det i en bildanalys eller tolkningsprocess alltid möts två 
strategier, sändaren och mottagaren (ibid., 1996: 232 f). Den art som är inriktad på att 
klarlägga sändarens avsikter kallar han föndarens avsikter kallar han föndarens avsikter kallar han f r intentionsanalys. Intentionsanalysens motsats 
är receptionsanalys. Hreceptionsanalys. Hreceptionsanalys är är inriktningen mottagarens möte med meddelandet, den 
konkreta bilden eller diskursen. Den tredje arten är näranalysäranalysä . Analysobjektet är här 
själva meddelandet, bildens yttre och inre kontext. Efter denna lilla introduktion av 
Nordströms tre arter anser jag att de kan vara bra redskap föms tre arter anser jag att de kan vara bra redskap föms tre arter anser jag att de kan vara bra redskap f r mediebilders bildanalys i 
synnerhet eftersom de är så koncentrerade på just mottagaren och sändarens relationer. 
FramföFramföFramf rallt som diskussionsunderlag för eleverna då de går att kombinera.

De arter som semiotikern Göran Sonesson berör är av annorlunda slag. Han menar 
istället att man gärna inom bild ställer konst mot medier varav han delar in bilder i 
tre olika kategorier; konstruktionsarter, konstruktionsarter, konstruktionsarter funktionsarter samt funktionsarter samt funktionsarter cirkulationsarter (Marner, 2000: cirkulationsarter (Marner, 2000: cirkulationsarter
35 f). Konstruktionsarter betecknar det sätt som bildtecknet är uppbyggt på. Det 
är här man skiljer på om bilden är en målning, ett fotografi , teckning, fi lm o s v. I 
funktionsarter bestäms de sociala effekterna eller funktionerna som en bild kan ha, t 
ex konst, reklam, underhållning och propaganda. Utifrån bildens funktion kommer 
man att föman att föman att f rstå den på ett speciellt sätt eftersom den innehar särskilda förskilda förskilda f rväntningar. 
Med cirkulationsarter menas de kanaler där bilderna når sina mottagare såsom vykort, 
tavlor eller tv. Kombinationer kan fötavlor eller tv. Kombinationer kan fötavlor eller tv. Kombinationer kan f rekomma av de tre kategorierna och vanliga 
sådana är bland annat målningar som fungerar som konst och distribueras som tavlor 
i ett galleri eller ett museum. Jag illustrerar en sådan kombination med följande bild 
(Bild3). 
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Bild 3. Gerhardt Richter,Gerhardt Richter,Gerhardt Richter  Bach 1-4,Gerhardt Richter  Bach 1-4,Gerhardt Richter 1992 Olja på duk..

Först visas konstruktionsarten genom att visa fyra målningar som i detta fall är av 
Gerhardt Richter. Målningarna hänger på en vägg vilket visar deras funktionsart och 
där den sociala funktionen betecknas som konst. Eftersom de når sina mottagare 
genom att hänga på ett museum, i detta fall Moderna Museet i Stockholm, är det dess 
cirkulationsart. Dessa tre aspekter anser jag vara utav intresse då de beskriver vilka 
yttre föyttre föyttre f rutsättningar bilder kretsar runt. Att de tillhör ett yttre sammanhang, en yttre 
kontext.               

         Grundläggande begrepp och andra tecken
Mona Vincent lyfter fram intertextualitet som semiotikens mest grundläggande 
begrepp utifrån lingvisten Julia Kristeva fön lingvisten Julia Kristeva fön lingvisten Julia Kristeva f r att för att för att f rklara vad en bild är, hur den 
skapas och läses/tolkas. Det är enligt Kristeva ett poststrukturalistiskt begrepp. 
Intertextualitet betyder att en bild används fönds fönds f r att visa hur olika ikoniska tecken arbetar 
och hur de producerar mening och läses i relation till andra bilder eller i relation till 
konventionella bildsystem (Cornell m fl  red., 1985: 187-189). Sonesson ser också på 
relationen mellan en bild och en annan i intertextualiteten men där oppositioner inom 
en bild, kontrasterna, är in praesentia och oppositioner mellan bilden och en annan in praesentia och oppositioner mellan bilden och en annan in praesentia
föföf reteelse är in absentia. Dessa oppositioner innebär med andra ord att man i en bild 
kan koppla vidare till en annan bild, via en genre eller stil (Marner, 2000: 28-29). 
Detta påminner mig om den polariserande och den komparativa analysmetoden där 
de föde föde f rvisso är separerade i två olika analysmetoder. Och det kan föolika analysmetoder. Och det kan föolika analysmetoder. Och det kan f r mig tyckas att 
man i semiotiken gett dem olika beteckningar i en och samma metod. 

Eriksson och Göthlund menar att genom att använda semiotiken som metod 
innebär det att man tolkar bildens olika element. Eftersom man identifi erar bildens 
betydelsebärande delar, analyserar dem var förande delar, analyserar dem var förande delar, analyserar dem var f r sig och i relation till varandra och 
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slutligen tolkar deras innebörd i relation till bildens kontext blir de tecken förd i relation till bildens kontext blir de tecken förd i relation till bildens kontext blir de tecken f r 
någonting (Eriksson och Göthlund, 2994: 38). De delar som Eriksson och Göthlund 
använder som verktyg i sina bildanalyser fönder som verktyg i sina bildanalyser fönder som verktyg i sina bildanalyser f rutom kontexten, är ikoniska tecken, de 
indexikala tecknen som bygger på närhet samt symboler. Först bestämmer de dock 
tecknens grundfötecknens grundfötecknens grundf rståelse, dess denotation. Därefter identifi eras bildens merbetydelser, 
konnotation, vilket innebär de värderingar som uttrycks och de associationer som 
uppkommer, o s v. Dessa verktyg är ungefär ungefär ungef r desamma som Sonesson använder i sin 
bildanalysmetod. Men Sonessons metod innehåller även denotationernas piktorala även denotationernas piktorala ä
och plastiska betydelser. Det plastiska som kan jämföras med konstvetenskapens 
formala metod, undersöker färg, form, textur samt innehållet vilket ansvarar till 
bildens stämning och upplevelse på ett djupare plan. Sonesson har dessutom en 
annan syn på konnototationer som han menar är kopplingar till andra olika stilar, 
genrer, konstruktionsarter o s v. Han går in på bildens retorik samt relationen mellan 
sändaren och mottagaren, dess koder, grader av främmandegöring och bekantgöring 
etcetera (se bilaga). Sonessons verktygslåda är i min åsikt mer omfattande än den som 
Eriksson och Göthlund demonstrerar. 

         Ur ett lärarperspektiv
En annan vinkel inom den semiotiska vetenskapen som Karlsson tar upp är 
ganska intressant just ur bildlärarperspektivet, på grund av att den semiotiska 
språkuppfattningen blev tilltalande fökuppfattningen blev tilltalande fökuppfattningen blev tilltalande f r teckningsläraren då den kom. För om man 
lyckades isolera och beskriva det bildspråkliga systemet så skulle undervisningsämnet 
innebära innehåll, stadga och struktur. Genom att visa vad som var oföll, stadga och struktur. Genom att visa vad som var oföll, stadga och struktur. Genom att visa vad som var of ränderligt 
i allt utbytbart kunde bildämnets innehåll kvalitativt bestämmas. Därmed skulle 
bildämnets status höjas. Från att betraktas som ett ”simpelt övningsämne” till att ses 
som ett karaktärsämne i sin språkliga likhet, kunde bilden bli ett kärnämne jämfömfömf rbart 
med svenska, engelska och matematik (Nordström red., 1996: 94). 

Som jag ser semiotiken innehåller denna metod många olika varianter beroende på 
vem som forskar kring tecknen och använder sig utav dem. Många innebörder liknar 
varandra samtidigt som vissa skillnader i tillämpningar fömpningar fömpningar f rekommer. Semiotiken 
innefattar vissa specifi ka områden och moment som är gemensamma för gemensamma för gemensamma f r teoretikerna 
vilket innebär att det fi nns ramar samtidigt som den för att det fi nns ramar samtidigt som den för att det fi nns ramar samtidigt som den f refaller mig fri i valbarheten av 
redskapen. För lärare som tänker använda den i undervisningssyfte tycks det mig som 
att valfriheten därmed blir bred. Som lärare kan jag själv välja vad det är eleverna ska 
lägga sin fokusering vid i en semiotisk analys. 
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          FEMINISTISKT PERSPEKTIV

Eftersom jag anser att det är viktigt att uppmärksamma de genusperspektiv och 
könsroller vi besitter har jag valt att skriva om feministiskt perspektiv. I synnerhet 
menar jag att de är viktiga aspekter vid bildanalyser för viktiga aspekter vid bildanalyser för viktiga aspekter vid bildanalyser f r att tillsammans med eleverna 
kunna medvetandegöra de maktstrukturer som fi nns. Eriksson och Göthlund anser 
jag tydliggör dessa aspekter på ett enkelt vis med föett enkelt vis med föett enkelt vis med f ljande citat.

”Genom att analysera bilder ur ett feministiskt perspektiv har vi 
möjlighet att undersöka hur visuella tecken påverkar våra möjligheter 
att formas till kvinnor och män. Vilka fön. Vilka fön. Vilka f rväntningar finns på oss och vilka 
möjligheter finns till föjligheter finns till föjligheter finns till f rhandling?” (Eriksson och Göthlund, 2004: 42).

Att lägga ett feministiskt perspektiv på bildanalys innebär, enligt Eriksson och 
Göthlund att på grund av att sökarljuset ligger på makt och maktfömakt och maktfömakt och maktf rhållanden så 
innebär det även ett även ett ä ökat fokus även päven pä å män och manlighet även om utgäven om utgä ångspunkten 
har varit en annan från början (ibid.). Griselda Pollock beskriver det genom att skillnad 
inte är någonting essentiell. Istället är det något som ska fögot som ska fögot som ska f rstås som en social struktur 
som placerar män och kvinnor asymmetriskt i fön och kvinnor asymmetriskt i fön och kvinnor asymmetriskt i f rhållandet till språket samt till social 
och ekonomisk makt och mening (Lindberg red., 1995: 171).

Konstvetaren och föKonstvetaren och föKonstvetaren och f rfattaren Barbro Werkmäster använder begreppet feministisk 
bildanalys som hon menar bygger på teorier och metoder som har utvecklats inom 
feministisk forskning. Denna forskning har utgått ifrån ett könsperspektiv där 
mannen setts som den patriarkala normen i vilken kvinnor är de mindre värda och 
annorlunda. Däremot poängterar hon att det inte fi nns någon entydig tolkning 
av feminism, patriarkat och kvinnofrigörelse och det saknas inom terminologin 
någon utarbetad feministisk bildanalys (Cornell m fl  red., 1985: 120 ff). Werkmäster 
fortsätter med att utgångspunkten föngspunkten föngspunkten f r den feministiska bildanalysen har oftast varit 
kvinnliga konstnärers arbeten. Det har inneburit att man varit tvungen att kartlägga 
och rekonstruera de äldre kvinnliga konstnärernas historia. Detta har i sin tur varit 
ett omfattande arbete där de översiktliga utställningarna haft stor betydelse föllningarna haft stor betydelse föllningarna haft stor betydelse f r 
kunskapen om kvinnors bildtradition. Även hÄven hÄ är uppstod skillnader i synsätt. Forskaren 
Anna Lena Lindberg betonar å ena sidan essentialisternaessentialisternaessenti , de som underströk den 
biologiska ståndpunkten i skillnaden mellan manligt och kvinnligt. Kvinnor och män 
placerades i ett komplementärt rollmönster där kvinnans starka sida präglas av hennes 
känslomässiga begåvning, omsorg och fredlighet medan måvning, omsorg och fredlighet medan må ännens blir teknologi och 
krig. Å andra sidan står konstruktivisterna, de inom den konstvetenskapliga riktningen 
som har rötterna i ett historiematerialistiskt perspektiv, vilket bestäms av de kulturella 
och sociala föoch sociala föoch sociala f rutsättningarna. Såvåvå äl kvinnlighet som manlighet är alltså socialt och 
kulturellt betingade fökulturellt betingade fökulturellt betingade f reställningar där innehållet inte avgörs utifrån det biologiska 
könet (Lindberg red., 1995: 13-14).   
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Genom sin essä ”Why Have There Been No Great Women Artists”? från 1971 var 
Linda Nochlin en av de kvinnliga konsthistorikerna och konstnärerna som ifrågasatte 
den etablerade synen på konsthistorien som en enkönad värld där konstvärldens 
män genomsyrade maktstrukturen och därmed motarbetade kvinnliga konstnärer 
(ibid., 1995: 10 ff). Feminismen kan defi nieras som ett kritiskt perspektiv, ett sätt 
att föatt föatt f rhålla sig, och där man sett den könsstrukturerade över och underordningen 
i samhället som ett problem. Istället föllet föllet f r att acceptera detta så vill man identifi era, 
ifrågasätta och fötta och fötta och f rändra detta stereotypa system. De feministiska synvinklarna 
innebär därmed att man omdefi nierar vad som är intressant att ägna sig åt. Genom 
att lägga de analytiska snitten på ett annorlunda sätt, såsom att analysera hur kvinnor 
varit representerade under en viss period kan man ge en ny syn på vad kunskap är. 
På så vis hänger det ihop med vad Werkmäster menar med att feministisk analys 
kan leda till en ändrad syn på vad som är konst och vad som är konsthistoria. Vilket 
i sin tur leder till en föi sin tur leder till en föi sin tur leder till en f rändrad uppfattning om innebörden i vår visuella omvärld 
(Cornell m fl  red., 1985: 123). Vid närmare eftertanke anser jag att är lite lustigt att 
Werkmäster talar om feministisk bildanalys som begrepp, samtidigt som hon menar 
att det inte fi nns någon terminologi att fögon terminologi att fögon terminologi att f rhålla sig till då man gör bildanalyser. Gör 
hon inte här en motsägelse? Själv anser jag att användandet av termen (feministiskt) 
perspektiv är ett mer genomtänkt fönkt fönkt f rhållande i sitt sätt att se på bilder gentemot 
kvinnliga och manliga framställningar, i synnerhet då jag betänker de bildteorier 
som framhålls. Bara genom att se på de båda bilderna 4 och 5 och deras maktstruktur 
krävs perspektivävs perspektivä -glasögon fögon fögon f r att överhuvudtaget få verhuvudtaget få verhuvudtaget f till stånd en fönd en fönd en f rändring i hur 
människor skildras på bild. Detta gäller såvåvå äl barn som vuxna och i synnerhet i 
de reklambilder som är direkt riktade till sin specifi ka målgrupp, som exempelvis 
barnreklamen på tv:n om morgnarna.

         Feministiska bildteorier
För att kunna blotta underliggande maktstrukturer, som Nochlin skriver om, anser 
Eriksson och Göthlund att man genom ett feministiskt perspektiv möjliggör kritiska 
närläsningar och motläsningar av såvåvå äl konsthistoriska som populärkulturens bilder 
(Eriksson och Göthlund, 2004: 19-20). Eftersom feminismen inte är en metod utan 
ett perspektiv som bygger på ett antal teorier menar Eriksson och Göthlund, att i den 
inledande forskningsprocessen måste man föste man föste man f rlita sig på de traditionella metoderna. 
De feministiska teorierna tillämpas fömpas fömpas f rst i tolkningen av verket (ibid., 2004: 43 f). 
Några frågeställningar som feministisk bildteori ställer är: hur har kvinnan avbildats 
i konsten och hur påverkar det dagens representationer av kvinnan? Vilken betydelse åverkar det dagens representationer av kvinnan? Vilken betydelse å
har tecknet ”kvinna” givits, och hur har det använts?  
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Bild 4.  Glassreklam Bild 4.  Glassreklam Bild 4.  åt Nestlé, vt 2004. Fotografi.                      Bild 5. , vt 2004. Fotografi.                      Bild 5. , Glassreklam  vt 2004. Fotografi.                      Bild 5. Glassreklam  vt 2004. Fotografi.                      Bild 5. åt Nestlé, vt 2004. Fotografi. 

Genom att titta på dessa båda reklambilder (Bild 4 och Bild 5) utifrån ett feministiskt 
perspektiv och ställa de frågor som feministisk bildteori ställer anser jag att man kan 
få få f mycket information om hur kvinnlighet och manlighet representeras i mediebilder. 
Därförförf r ser jag det som en tillgång att använda de perspektiv som feministisk teori 
innebär med att bland annat sätta manlighet mot kvinnlighet i bildernas uttryckssätt. 
För vad är det som gör att bildmakaren har valt att skildra de olika glassorterna på 
ovanstående vis? Vad händer med bilderna om kvinnan och mannen byter plats? Skulle 
inte kvinnan kunna vara sexig och föinte kvinnan kunna vara sexig och föinte kvinnan kunna vara sexig och f rförförf risk om hon visar på ett livsbejakande bett? 
Och mannen, skulle han bli den överdramatiserade klichébilden av den homosexuelle 
mannen?

En viktig problemställning som Sara Arrhenius talar om i sitt föllning som Sara Arrhenius talar om i sitt föllning som Sara Arrhenius talar om i sitt f rord till Feministiska
konstteorier, har varit att analysera en del nyckelbegrepp i vkonstteorier, har varit att analysera en del nyckelbegrepp i vkonstteorier ästerländsk konsthistoria. 
Dessa nyckelbegrepp har varit till exempel geni, mästerverk och kanon, såsom konst av 
män fön fön f r män, angående vilka föende vilka föende vilka f reställningar som vilar på manlighet och kvinnlighet 
(Arrhenius red., 2001: 11 f). Förutom att upptäcka och återupprätta kvinnliga 
konstnärers arbeten och deras tillträde till konstakademierna har den feministiska 
teorins centrala fråga om konst varit bilden av kvinnan i konsten. Här ställer 
Arrhenius frågor som hur skapas kvinnlighet i bilden? Hur ser den kvinnlighet ut som 
producerats i vår konsthistoria? Är bilden av kvinnligheten så som den formuleras i 
konstbilden liksom som den ser ut i populärkulturen, en produkt av sociala, politiska 
och psykosexuella strukturer? I hur hög grad är de här bilderna medskapande till 
att befäatt befäatt bef sta vissa bilder av könstillhörighet? En utgångspunkt föngspunkt föngspunkt f r de frågorna är den 
strikta arbetsföstrikta arbetsföstrikta arbetsf rdelningen, som Arrhenius menar fi nns i vår historiska bildkultur, 
där kvinnan är ett passivt objekt som betraktas och mannen ett aktivt subjekt som 
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betraktar. Detta är uppenbart i mediebilder som ovanstående. Mannen biter aktivt, lite 
utmanande med blicken fokuserad på betraktaren medan kvinnan blir ett njutande, 
föföf rförförf riskt objekt som är till för till för till f r betraktaren.

Ett sätt att komma åt problemställningar som dessa har teoretikerna, enligt Arrhenius, 
använt och utvecklat utifrån psykoanalytiska redskap. Med hjälp av dem har de sedan 
kunnat bygga analytiska modeller som beskriver hur bilden av kvinnan och mannen i 
vår kultur vilar på djupt liggande födjupt liggande födjupt liggande f reställningar om könsskillnad. De bilderna spelar 
en roll i en omedveten begärsekonomi. Fetischism, voyeurism och maskerad har varit 
de psykoanalytiska begrepp som visat sig fruktbara föde psykoanalytiska begrepp som visat sig fruktbara föde psykoanalytiska begrepp som visat sig fruktbara f r att för att för att f rstå strukturerna i den 
bild av kvinnlighet och manlighet som dominerat vår bildkultur (ibid., 2001: 12-13). 

Att se med feministiskt perspektiv innebär för för f r mig att man betraktar med öppna 
ögon hur människan är gestaltad i bilder. Det spelar ingen roll om det är en man eller 
kvinna vi möter, de ska båda värderas och inkluderas utifrån feministiskt perspektiv. 
Män och kvinnor, fl ickor och pojkar, alla ingår vi i normer och traditioner som bidrar 
till olikheter och där det är viktigt att särskilja och ifrågasätta de genusrelaterade 
skillnaderna. 

          

          KONST- OCH BILDVETENSKAPLIGA METODER

De bilder som vi numera kallar föDe bilder som vi numera kallar föDe bilder som vi numera kallar f r bildkonst har ju i grund och botten haft ett 
kommunikativt värde och syfte. Därförförf r anser jag att de metoder som används fönds fönds f r att 
se konstbilders innehåll och uttryck utgör en bas för en bas för en bas f r de mediebilder vi ser idag, varav 
jag vill se närmare på några av de metoder som används inom konstvetenskapen. 

För att samtala och skriva om konstför att samtala och skriva om konstför att samtala och skriva om konstf remål samt relationerna däremellan så måste 
det fi nnas ett enhetligt sätt att kunna beskriva konstfött att kunna beskriva konstfött att kunna beskriva konstf remålen på. Konstvetenskapen 
föföf rsöker nå en så varierad och precis beskrivning som möjligt med vardagsspråket 
utan att behöva ta till alltföva ta till alltföva ta till alltf r många specialtermer. Så beskriver Sven Sandström 
den konstvetenskapliga bildanalysmetoden (Sandström, 2002: 7 f). Han menar att 
utgångspunkten är att ett konstverk kan fungera och uppfattas som många olika ting 
samtidigt t ex som en avbild, en utsmyckning, en symbol och ett värdefördefördef remål, där 
konstvetenskapens uppgift är att kunna särskilja dem åt. 

En beskrivning av konstverk samt bildanalysens elementa är, enligt Sandström den 
mest allsidiga bildanalysmetod som främst riktar sig gentemot konstvetenskapen. 
Den innehåller samtliga former av analyser såsom material, form, innehåll, genetisk 
(ursprung), funktion samt syntes fö(ursprung), funktion samt syntes fö(ursprung), funktion samt syntes f r att på så sätt kunna tränga sig in i konstfönga sig in i konstfönga sig in i konstf remålets 
egenskaper (Sandström, 2002: 3). Dessa analysmetoder har jag upptäckt är vanligtvis 
separerade från varandra men kan som Sandström, och Eriksson och Göthlund, 
användas som redskap tillsammans i en mer omfattande bildanalys. Man kan ju välja 
vilka metoder som är mer nödvändiga föndiga föndiga f r bildens uttryckssätt och ändamålet med 
analysen. 
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Eriksson och Göthlund har utgått ifrån formalananlys och stilanalys. Formalanalysen 
utvecklades föutvecklades föutvecklades f rst och främst av konsthistorikern Heinrich Wömst av konsthistorikern Heinrich Wömst av konsthistorikern Heinrich W lffl in. Lite senare och i 
en modernare tappning kom Rudolf Arnheim med sin Art and Visual Perception i vilken Art and Visual Perception i vilken Art and Visual Perception
han diskuterar villkoren föhan diskuterar villkoren föhan diskuterar villkoren f r hur vi uppfattar bilder utifrån gestaltpsykologins teorier. 
Gestaltpsykologin undersöker relationen mellan bildernas form, fäker relationen mellan bildernas form, fäker relationen mellan bildernas form, f rg, balans och 
komposition. Dessa bildar ett uttryck som i sin tur påverkar hur vi uppfattar bildens åverkar hur vi uppfattar bildens å
innehåll (ibid., 2004: 24 ff). Utifrån Wön Wön W lffl ins och Arnheims tankegångar och teorier 
använder Eriksson och Göthlund metoden föthlund metoden föthlund metoden f r att noggrant identifi era och beskriva 
bildens komposition, eftersom komposition, fäbildens komposition, eftersom komposition, fäbildens komposition, eftersom komposition, f rg och form utgör grunden för grunden för grunden f r bildens 
kommunikation. De menar att formalanalysens beskrivning är grundläggande föggande föggande f r 
stilanalysen. 

”Formanalysen har fö”Formanalysen har fö”Formanalysen har f rdelen att i viss utsträckning kunna fixera yttre 
egenskaper som alla återfinner, att ge möjligheter till en identifiering av 
konstverket som fökonstverket som fökonstverket som f remål. På formanalysen bygger alla stilbestämningar, 
då stilbegreppen i föstilbegreppen i föstilbegreppen i f rsta hand kommer till oberoende av vad 
konstverkets former kan anses fökonstverkets former kan anses fökonstverkets former kan anses f rmedla av känslor, fönslor, fönslor, f reställningar 
attityder o s v” (Sandström, 2002: 10).

Även SandstrÄven SandstrÄ öm kopplar ihop formanalysen med stilanalysen, som kan utläsas i citatet 
ovan. Skillnaden som jag ser det, är att han kallar det för att han kallar det för att han kallar det f r form istället föllet föllet f r formal som 
Eriksson och Göthlund gör. Sandström poängterar att det i princip är omöjligt att 
göra en uppdelning i form och fära en uppdelning i form och fära en uppdelning i form och f rg på grund av att formens utsträckning och effekt i 
många fall bestäms av fäms av fäms av f rgen. Och viceversa, där fär fär f rgens yta och parti bestäms av en 
given formation (ibid., 2004: 10 ff). Trots det gör han några karaktäriseringsmöjligh
eter ordnade efter form och fäeter ordnade efter form och fäeter ordnade efter form och f rg som kompositionsanalys, formbildningsanalys samt 
fäfäf rganalys.

Med den digitalt framställda Ändrade rutiner i hemtjÄndrade rutiner i hemtjÄ ändrade rutiner i hemtjändrade rutiner i hemtj nstenänstenä  av Nina Bondesson (Bild 6), nsten av Nina Bondesson (Bild 6), nsten
föföf rklarar Eriksson och Göthlund sin formalanalys närmare. Jag kommer att varva dem 
med Sandström bl a, föm bl a, föm bl a, f r att få r att få r att f en närmare bild av vad den bild-och konstvetenskapliga 
metoden innebär. Koncentrationen lägger jag på form och stil eftersom dessa tillhör 
grundbegreppen. 

Eriksson och Göthlund börjar med att konstatera att horisontallinjen ligger på 
ungefäungefäungef r en tredjedel upp av bildytan (Eriksson och Göthlund, 2004: 26). Den blå 
bakgrunden blir därmed ganska dominant och skapar ett djup i den annars platta 
bilden, eftersom det är få r få r f linjer eller element som vanligtvis skapar perspektiviskt djup 
i bildplanet. Enligt Sandströms kompositionsanalys är detta något som han defi nierar 
som kompositionsskelett (Sandström, 2002: 10 f). Han beskriver att i skelettet kan 
man vanligen avläsa avbalansering mellan kompositionens huvudelement. Bildytan 
hos Bondesson domineras av tre grupper av element, vilka Eriksson och Göthlund 
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menar är kvinnorna på pallen respektive stolen i bildens vänstra del. De bildar nästan 
en kvadratisk enhet genom att kvinnan på pallen har korslagda ben och är vänd mot 
den högra kvinnan. Hinken utgör ett eget element eftersom den är centralt placerad 
i bildens nedre del. I det högra hörnet står en, vad Eriksson och Göthlund kallar en 
mekanisk säng då en person ligger där, vilken dominerar det hörnet i bilden (Eriksson 
och Göthlund, 2004: 26-27 f). De fortsätter med att titta på bildens passivitet och 
aktivitet och menar att bilden innehåller både och. Kvinnorna sitter på det horisontala 
planet samtidigt som de ingår i den diagonalen som de utgör tillsammans med hinken 
och sängen. Sängen och hinken utgör i sin tur en rörelse och en diagonal som bryter 
horisontallinjen.

Bild 6. Nina Bondesson, ÄBild 6. Nina Bondesson, ÄBild 6. Nina Bondesson, ndrade rutiner i hemtjänsten, 1997. Digital framställning.

         

         Stilanalys 
Eriksson och Göthlund går här vidare med stilanalys. De menar att en stilanalys 
används fönds fönds f r att fastställa en konsthistorisk period inklusive den grupp av konstnärer som 
var verksamma under den perioden. Det är de gemensamma dragen i konsthistoriens 
skiftande stilar man ser till, som exempelvis renässansen, barocken, nyklassicismen m 
fl . Eriksson och Göthlund anser att stilanalysen är behändig då man vill skaffa sig en 
överblick över en specifi k epoks karaktär och vad som eventuellt skiljer den åt från en 
annan. Och om man är intresserad av att studera kontinuitet och för intresserad av att studera kontinuitet och för intresserad av att studera kontinuitet och f rändring (ibid., 2004: 
28). Göran Sörbom talar om att utifrån ett empiriskt betraktelsesätt är ”stil detsamma 
som summan av väsentliga egenskaper hos en given mängd konstverk” (Cornell m 
fl  red., 1985: 301). Och, precis som Eriksson och Göthlund påpekar, så behövs det 
även enligt Säven enligt Sä örbom, att en förbom, att en förbom, att en f reteelse har en del eller samtliga av de egenskaperna företeelse har en del eller samtliga av de egenskaperna företeelse har en del eller samtliga av de egenskaperna f r 
att tillhöra en viss stil. Däremot fi nns det svårigheter med att kategorisera bilder som 
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härstammar från reklam, mode, heminredning på grund av att de inte går att härleda 
till en specifi k stil menar Eriksson och Göthlund. Likaså är de gränsöverskridande i 
fråga om material, medium och teknik (Eriksson och Göthlund, 2004: 29 f). Därförförf r 
återvänder de till Bondessons bild och jämfömfömf r den med andra digitalt framställda 
bilder av henne. I och med det kan Eriksson och Göthlund identifi era något som de 
anser vara Bondessons personliga stil. 

Sandström å andra sidan går in på stilanalys under kategorin genetisk analys vilket 
innefattar bildens ursprung. Han menar att om den formala analysen svarar på frågan 
hur shur shur å är den genetiska analysen inriktad på att föatt föatt f rklara varfövarfövarf rörö  (Sandstrr (Sandstrr öm, 2002: 
20 f). Det Sandström framföm framföm framf rallt lyfter fram i stilhistoriens analys är den moderne 
konstnärens verk eftersom dessa kan ”innehålla alla tänkbara allusioner på mänskliga 
skapelser, inte minst sådana som är präglade av bestämda tidsstilar”. Som exempel 
nämner han Max Ernst som använder sig av 1800-talets bokillustrationer fönder sig av 1800-talets bokillustrationer fönder sig av 1800-talets bokillustrationer f r att 
sammanfoga en ny komposition. På så vis blir stilen inte en formtendens utan ett 
historiskt faktum som han använder på ett nytt och eget sätt. Kanske fi nns det något 
liknande i Bondessons verk? Sandström gör konstaterandet att man kan göra stildrag 
utan att veta bakgrunden till verken ifråga. Huvudsaken är att andra betraktare kan 
känna igen och identifi era stildragen vilket jag menar att Eriksson och Göthlund gör 
då de hänvisar Bondessons lite platta verk till medeltidens bildtradition (Eriksson och 
Göthlund, 2004: 29). 

Bild 7. Olaus Magnus, ÅBild 7. Olaus Magnus, ÅBild 7. Olaus Magnus, kerjordens beredning, 1555. Träsnitt. 

Och nog syns likheter mellan Bondessons bild och Åkerjordens beredning av Olaus Magnus  kerjordens beredning av Olaus Magnus  kerjordens beredning
(Bild 7) som har anor från medeltida verk. Det syns tydligt rent perspektivmässigt att 
de medeltida bilderna ville visa hur saker och ting verkligen såg ut oavsett det var 
långt borta eller nära vilket jag anser återkommer i Bondessons bild. 
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Andra delar i den konstvetenskapliga metoden som Sandström använder då han går 
igenom sin s k allsidiga metod är, som jag i inledningen av detta avsnitt skrev, även även ä
material, innehåll, funktion och syntes. På så vis anser jag att i Sandströms defi nitioner 
av bild-och konstanalysmetoder kommer in på mer omfattande delar åtminstone 
jämfömfömf rt med Eriksson och Göthlund som endast går in på form och stil. Ungefäform och stil. Ungefäform och stil. Ungef r i 
samma utsträckning som man kan göra i den semiotiska analysmodellen som även även ä
den är omfattande i sin helhet. Och för omfattande i sin helhet. Och för omfattande i sin helhet. Och f r att på något sätt fött fött f rena dessa båda går jag 
vidare med den ikonografi ska analysen och ikonologiska tolkningen. 

         Ikonografiska varianter
I min undersökning fann jag att den ikonografi ska analysen och den ikonologiska 
tolkningen fötolkningen fötolkningen f reföreföref ll mig mer generell i sina föll mig mer generell i sina föll mig mer generell i sina f rhållande till bilder. Och det var 
dessa aspekter som gjorde mig intresserad av att få dessa aspekter som gjorde mig intresserad av att få dessa aspekter som gjorde mig intresserad av att f veta mer om vad dessa innebär. 
Eriksson och Göthlund grundar med att den ikonografi ska analysen och den 
ikonologiska tolkningen medföikonologiska tolkningen medföikonologiska tolkningen medf r möjligheten att tillämpa metoden på ett varierande 
bildutbud. Eftersom bildforskare som Ginzburg, Hartwig, Paulsson och Panofsky, 
varit intresserade av olika epokers konst och vardagliga bilder anser Eriksson och 
Göthlund att den ikonografi ska analysen och den ikonologiska tolkningen blir lämpliga 
verktyg i att se och föverktyg i att se och föverktyg i att se och f rstå (ibid., 2004: 31). Sixten Ringbom betecknar ikonografi  som 
vetenskapen om bilders innehåll och motivens uppkomst, innebörd, utveckling och 
spridning. Han menar att ikonografi n har haft en egen specialitet då den studerat de 
klassisk-humanistiska bildmotiven i renässansen och barockens konst (Cornell m fl  
red., 1985: 173 ff). Ringbom menar att ikonografi ns metodlära genom tiderna vuxit sig 
fram och arbetat med frågor som utgör den ikonografi ska bestämningen, exempelvis 
vad fövad fövad f reställer bilden; vilken person, händelse, berättelse, idé eller föeller föeller f reställning utgör 
verkets motiv? Identifi kationen av bildmotivets källor, dess fastställande av motivets 
uppkomst som, när och var uppkom detta motiv är också frågor som ingår. Ringbom 
fortsätter med frågor som behandlar verkets spridning och i vilka varianter motivet 
uppträtt samt vilka faktorer som har påverkat motivets uppkomst och utformning. åverkat motivets uppkomst och utformning. å
Den ikonografi ska dokumentationen om hur en given person, händelse etcetera har 
framställts i bilden är det som slutligen avhandlas i denna metodlära. 

Gregor Paulsson beskriver sammanfattningsvis ovanstående arbetsprocess genom att 
man föman föman f rst samlar in materialet. Sedan studeras egenskaperna där man bestämmer på 
vilka grunder bilderna har fåvilka grunder bilderna har fåvilka grunder bilderna har f tt en viss klassifi cering. Därefter granskar man varförefter granskar man varförefter granskar man varf r 
gruppen av bilder har fågruppen av bilder har fågruppen av bilder har f tt ett specifi kt utseende under en särskild period. Till sist 
undersöks ifall det handlar om ett unikt fenomen eller om det är något som vanligen 
föföf rekommer (Eriksson och Göthlund, 2004: 31-32 ff). Carlo Ginzburg å sin sida 
har arbetat efter en metod i vilken han söker efter visuella spår och tecken. Han 
poängterar de viktigaste delarna som är iakttagelsen, även kallat näven kallat nä ärläsning. Där 
beskrivs vad som syns i bilden. Genom närläsningen fi nns koncentrationen på varje 
enskild detalj, som Ginzburg benämner fömner fömner f r spår eller mönster. De, i sin tur utgör 
helheten och skapar verkets betydelse oavsett vad bilden föhelheten och skapar verkets betydelse oavsett vad bilden föhelheten och skapar verkets betydelse oavsett vad bilden f reställer. Om det är en 
”äldre målning eller en annons fölning eller en annons fölning eller en annons f r underkläder eller tvättmaskiner” spelar med andra 
ord ingen roll (Eriksson och Göthlund, 2004: 32). Dessa aspekter hos Ginzburg anser 
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jag är nära förankrade i semiotikens bildseende varav de även genom sitt breda spektra 
är användbara gentemot elevernas bilder och deras diskussioner kring dessa.

Ikonologin använde Erwin Panofsky i sina studier av olika teman inom renässanskonsten. 
Han delade in metoden i tre steg varav det sista syftade på att föatt föatt f rstå bildens inre 
betydelse, den ikonologiska tolkningen. Även de allmängiltiga aspekterna tas upp 
såsom världsåskådning och delbetydelser som uppkommit via specifi ka koncept och 
teman, ”program” och ”samtidighet”. I konstverkets slutliga uttolkning menar Peter 
Cornell att den beskrivande ikonografi n avlösts av den uttolkande ikonologin (Cornell 
m fl  red., 1985: 176). Tillbaka till Bondessons Ändrade rutiner i hemtjÄndrade rutiner i hemtjÄ ändrade rutiner i hemtjändrade rutiner i hemtj nstenänstenä  menar Eriksson nsten menar Eriksson nsten
och Göthlund att Panofskys föthlund att Panofskys föthlund att Panofskys f rsta beskrivning, den pre-ikonografi ska delen, redan har pre-ikonografi ska delen, redan har pre-ikonografi ska
genomfögenomfögenomf rts i analogi med de kriterier som användes i formanalysen (Eriksson och 
Göthlund, 2004: 33). Därförförf r går de till den andra nivån, den ikonografi ska analysen dikonografi ska analysen dikonografi ska analysen är 
bildens olika element och bildernas relation till varandra ska analyseras och sättas 
ihop. Här uppfattas kvinnorna av Eriksson och Göthlund som två äldre kvinnor, t 
o m tanter på grund av hur de sitter och framställts genom kläder och deras stadiga 
fi gurer. Den gammeldags tekniken i bildens drag anser de vara genomgående trots att 
sängen i synnerhet visar på en slags mekanik. Draget föen slags mekanik. Draget föen slags mekanik. Draget f rstärks genom bildens färks genom bildens färks genom bildens f rger 
liksom av kvinnorna. Här kan det bli lite konfl iktartat då Panofsky själv beskriver 
första nivån i samband med att de objekt, fi gurer, och händelser som syns i bilden är 
något man redan är bekant med genom dess avbildade former (Panofsky, 1955: 41), 
varav Bondessons ”tanter” bör ingå i den pre-ikonografi ska beskrivningen eftersom 
det fi nns vedertagligt i vår begreppsbild. För att komma åt den ikonografi ska tolkningen 
och föoch föoch f rstå Bondessons eventuella budskap måste betydelsen avläsas. Det gör man 
genom att sätta in de symboler som fi nns i bilden i ett historiskt sammanhang. 
Eriksson och Göthlund påpekar att redan i verkets titel, Ändrade rutiner i hemtj Ändrade rutiner i hemtj Ä ändrade rutiner i hemtjändrade rutiner i hemtj nsten,änsten,ä
fåfåf r man en ledtråd till dess symboliska innebörd. De tolkar bilden som en samtida 
kritik över hemtjänstens utveckling. Där tekniken och mekaniken tagit över familjens, 
i synnerhet kvinnans omvårdnad av familjemedlemmarna (ibid., 2004: 34). 

Min uppfattning angående den ikonografi ska analysen och den ikonologiska tolkningen 
är att de i princip vill samma sak. Däremot är deras utgångspunkter olika då ikonografi n 
speciellt tittar på de allmänna betydelserna, symbolerna och allegorierna, en bild 
innehåller och kanske bygger på, medan ikonologin ser mer till faktorer runt omkring 
bildens gestaltning och betraktarens erfarenheter och världsuppfattning. På det hela 
taget anser jag att skillnaden och användbarheten ligger i att Paulsson, Ginzburg och 
Panofsky har föPanofsky har föPanofsky har f renklat och generaliserat frågeställningarna i ikonografi n. Därförförf r 
kommer jag i min nu fökommer jag i min nu fökommer jag i min nu f ljande diskussion, tillsammans kalla dem följande diskussion, tillsammans kalla dem följande diskussion, tillsammans kalla dem f r den ikonologiska 
bildanalysmetoden eftersom det metodmässigt innefattar båda aspekterna. 
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DISKUSSION

         
         Vilken analysmetod till vad?

Genomgående i min undersökning har jag funnit att de olika analysmetoderna fökning har jag funnit att de olika analysmetoderna fökning har jag funnit att de olika analysmetoderna f r 
bilder varit ganska lika varandra. Deras syfte med att granska bilder har varit att se 
bildens innehåll och uttryck fast de använder sig av olika begrepp och benämningar 
föföf r att nå dit. Semiotiken använder till exempel denotationer och konnotationer som 
grund medan Sandström går in på konstvetenskapliga benämningar såsom form, 
stil och funktion. De ikoniska metoderna bygger på olika steg vilket i och föolika steg vilket i och föolika steg vilket i och f r sig 
Sonessons övergripande semiotiska analys också gör. Men en av de stora väsentliga 
skillnaderna är att Sonesson tar med upplevelsen i början som en förutsättning för 
analys och Panofsky gör en tolkning i slutändan. Detta är något jag kan använda 
mig utav eftersom jag kommit fram till att både upplevelsen och tolkningen är 
två viktiga ingredienser när man ser på bilder. Upplevelsen föbilder. Upplevelsen föbilder. Upplevelsen f r att denna tillför att denna tillför att denna tillf r en 
personlig relation gentemot bilden varifrån en person sedan går vidare i ett djupare 
perspektiv föperspektiv föperspektiv f r att få r att få r att f större förre förre f rståelse och insikt till bilden, själva analysen. Därnäst 
föföf ljer tolkningen som innehåller nya kunskaper om bilden och det är här som det sätts 
ord på det upplevelsen tidigare födet upplevelsen tidigare födet upplevelsen tidigare f rmedlade. Den ikonologiska metoden påminner 
starkt om denna utgångspunkt vilket gör att jag anser att den har ett bra utgångsläge 
föföf r att diskutera elevernas egna skapade bilder. Den ikonologiska metoden känns även även ä
lämplig fömplig fömplig f r mig att börja med då eleverna på gymnasiet inte är speciellt vana vid 
att samtala om deras egna bilder. Just på grund av att metoden innehåller relativt 
övergripande frågeställningar blir den ett bra verktyg att ta till. Jag anser dessutom att 
den ikonologiska har ett allmänt fönt fönt f rhållningssätt gentemot bilder vilket gör att den 
kan med fökan med fökan med f rdel användas både på konstbilder och mediebilder.  

En annan anledning till att jag väljer och följer och följer och f redrar den ikonologiska metoden är att 
den semiotiska bildanalysmetoden känner jag att jag inte själv riktigt behärskar i dess 
helhet, varav den blir svår att för att för att f rmedla vidare till eleverna. Semiotiken är för för f r mig en 
relativt ny och krånglig metod. Jag har inte fönglig metod. Jag har inte fönglig metod. Jag har inte f rrän i min utbildning stött på denna form 
av bildanalysmetod. Eftersom semiotiken har som syfte att vetenskapliggöra bilders 
innehåll och uttryck är den väsentlig att titta närmare på. Visserligen innehåller den 
semiotiska metoden olika delar som jag uppfattar som mer eller mindre lättillgänglig 
vilket gör att jag kan använda vissa moment. Exempelvis analysarterna där jag 
skulle föskulle föskulle f redra att använda Nordströms tre analysarter, intention, perception och 
näranalysen, som redskap i diskussioner om mediebilder. På så vis kan eleverna delge 
varandra sina åsikter på vad som kan vara sändarens och mottagarens intentioner 
och ta lärdom av varandras synvinklar. Men samtidigt är det inte dessa aspekter jag 
vill nå ut med i första hand vilket gör att jag inte tror att den kommer att bli aktuell 
i min undervisning. Fast det kan ju ändras beroende på vilka ämnen jag kommer att 
få få f undervisa i, samt vilka elever jag möter. Däremot Sonessons konstruktionsarter, 
funktionsarter samt cirkulationsarter uppfattar jag som användbara oavsett vilken typ 
av bilder det rör sig om, vilket gör den bredare i samtal om bilder. Här får får f r eleverna 
nämligen kunskaper om bildens olika grader av dess mål, hur den är utför utför utf rd, varförd, varförd, varf r 
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och till vilket ändamål. Om det nu fi nns ett sådant? Eleverna kan sedan gå in och 
göra en bildanalys av själva bildens tecken, innehåll och uttryck, och titta vidare på 
andra grundläggande begrepp som intertextualitet, denotationer och konnotationer. 
På så vis anser jag att Sonessons lilla lathund kommer väl till användning. Jag måste 
givetvis själv läsa in mig på den innan jag föden innan jag föden innan jag f r ut uppgiften. Dessutom är Sonessons 
lathund främst ett verktyg gentemot bildlärarstudenter m fl , så det är inte riktat mot 
skolelever överhuvudtaget. Detta medföDetta medföDetta medf r i och för i och för i och f r sig att Sonessons lathund som 
helhetsunderlag och semiotiken i stort inte har högsta prioritet hos mig.  Inte då det 
avser att främja elevernas kritiska fömja elevernas kritiska fömja elevernas kritiska f rhållningssätt gentemot sina egna bilder och 
diskussion därav. Istället kan semiotiken få llet kan semiotiken få llet kan semiotiken f innebära ett eget kapitel där jag går in på 
semiotikens beståndsdelar, samtliga eller enstaka beroende på analysens och bildens 
fokus. Denna kan göras både muntlig och skriftlig. Men föde muntlig och skriftlig. Men föde muntlig och skriftlig. Men f r att begreppen verkligen 
ska kunnas läras in bör de för de för de f rmodligen göras skriftligt tillsammans med en muntlig 
analys så att begreppen och verktygen riktigt fastnar i medvetandet.

I och med att semiotiken har som syfte att vetenskapliggöra bildanalys anser jag den 
ändå som nödvändigt redskap att kunna ta till vid alla slags samtal med samtliga typer 
av bilder. Även om detta gÄven om detta gÄ örs i etapper. Tillsammans med elevernas arbete, inklusive 
diskussioner, kan begreppen tydliggöras och elevernas egenproducerade bilder kan 
därmed tas på allvar och fåallvar och fåallvar och f r ett egenvärde. På så vis tror jag att de kan få vis tror jag att de kan få vis tror jag att de kan f högre insikt 
om att det de producerar i skolan faktiskt är bra. Eleverna får bra. Eleverna får bra. Eleverna f r djupare för djupare för djupare f rståelse till 
sina egna bilder och kunskap om varfösina egna bilder och kunskap om varfösina egna bilder och kunskap om varf r de gjort som de gjort samtidigt som de kan 
se  ett värde i det de gör. Helt enkelt att deras egenproducerade bilder och arbeten är 
något som är värt att spara som framtida arbetsprover och dylikt.

Både den komparativa och den polariserande metoden anser jag också är bra metoder 
att använda sig utav då eleverna ska börja diskutera sina egenproducerade bilder. Just 
på grund av att de är så inriktade på bilden budskap i föbilden budskap i föbilden budskap i f rhållande till andra bilder inom 
och utom sig själv. Bilden tillhör en inre och yttre kontext. Därför är de även lämpliga 
i projekt där fl era bilder ingår i ett gemensamt tema. Metoderna kan ju dessutom att 
komplettera och kombineras med varandra. Dessa aspekter angående bildens yttre 
och inre samband anser jag att man kan väva in i den ikonologiska metoden genom äva in i den ikonologiska metoden genom ä
att nyttja de frågeställningar som bilden erbjuder. De påminner också om varandra 
genom att de ser till bildens fögenom att de ser till bildens fögenom att de ser till bildens f rhållande till andra bilder. Ikongrafi ns inriktning är 
dock uppbyggd för analyser av den kristna konsten varför den i synnerhet kan vara 
bra vid undervisning av konsthistoriska bilder där symbolik och allegorier undersöks. 
Jag uppfattar dessutom den polariserande och den komparativa metoden som bra 
övningsmaterial då eleverna ska påbörja sin granskning av andra, etablerade bilder 
eftersom bägge metoderna ställer frågor till bildens och bildernas innehåll och 
uttryck, det föuttryck, det föuttryck, det f rsta som eleverna i princip lär sig att titta efter i bildens gestaltning. 
Metoderna är med andra ord bra, i mitt tycke, som grundläggande diskussionsmaterial 
föföf r alla åldrar. De är inte lika krångliga som den semiotiska metoden som jag menar 
kräver lite bildanalysträver lite bildanalysträ äning. Både av lärare och elever. Däremot anser jag att man kan 
tillämpa de semiotiska begreppen oavsett metod fömpa de semiotiska begreppen oavsett metod fömpa de semiotiska begreppen oavsett metod f r att på så vis introducera dem och 
göra dem välbekanta på sikt.
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Då eleverna tillsätter ett feministiskt perspektiv i samtliga analysmetoder gentemot 
bilder menar jag att de uppnår ett kritiskt granskande bäst. Bilders innehåll och 
uttryck bygger mycket på hur människan är gestaltad och paralleller kan dras 
mellan konstbilder och mediebilder. Jag anser att eleverna måste anamma ett kritiskt 
föföf rhållningssätt fött fött f r att se hur bilder påverkar och utnyttjar betraktarna. De ska åverkar och utnyttjar betraktarna. De ska å
kunna upptäcka vilka spelregler som sändarna använder sig utav i bilder oavsett det 
handlar om konstbilder eller mediebilder. Här kanske det framför kanske det framför kanske det framf rallt handlar om att 
av möta redan etablerade bilder. Men det är också utifrån dessa bilder som eleverna 
kan konstruera sina egna bilder på ett medvetet plan om sändarens och mottagarens 
relation och kritiskt använda sig av de kommunikativa mönster som uppstår. För detta 
är ett gestaltningsuttryck som existerat under alla epoker beroende på vilka normer 
som eftersträvats i samhävats i samhä ället och vilka sociala rum som gestaltats av bildmakarna. 
Var har det varit tillåtet fötet fötet f r män respektive kvinnor att vistats och återgiva? Vem är 
det som har bestämt varfömt varfömt varf r det ska vara så, och med vems ögon är det mottagarna ser 
bilden? 

Vill man få Vill man få Vill man f elever i diskussion kring bilder överlag ser jag det feministiska perspektivet 
som utmärkt att börja med. Enkla frågor som hur mannen och/eller kvinnan är 
avbildad kan säkert få kert få kert f igång ett samtal, i synnerhet kring mediebilder. Varföng ett samtal, i synnerhet kring mediebilder. Varföng ett samtal, i synnerhet kring mediebilder. Varf r de 
har avbildats på detta vis? Vad blir budskapet? Varfödetta vis? Vad blir budskapet? Varfödetta vis? Vad blir budskapet? Varf r vill sändaren ge denna bild 
till mottagaren, vad är syftet med denna synvinkel av gestaltningsformen? Här kan 
elevernas dessutom få elevernas dessutom få elevernas dessutom f fundera över och jämfömfömf ra vilka skillnader det fi nns inom 
olika slags bildgenrer, om där nu fi nns några skillnader vill säga. Konstbilder med 
sin utgångspunkt och tradition måste synliggöras med samma frågeställningar föllningar föllningar f r 
att påverka problematiken kring manligt och kvinnligt. Feministiskt perspektiv åverka problematiken kring manligt och kvinnligt. Feministiskt perspektiv å är 
alltså ett föett föett f rhållningssätt som jag vill ska genomsyra samtliga bildanalysmetoder och 
diskussioner kring bilder. De frågeställningar som fi nns ska vara grundläggande inslag 
som ska kunnas tas fösom ska kunnas tas fösom ska kunnas tas f r givet i sitt deltagande vid analysmetoder för givet i sitt deltagande vid analysmetoder för givet i sitt deltagande vid analysmetoder f r att på så sätt uppnå 
ett kritiskt tänkande överhuvudtaget. Och ju mer jag funderar över hur presentationen 
ska sättas in i bildens analys desto mer övertygad blir jag att det bästa är att benämna 
den som just ett feministiskt perspektiv. På det sättet kanske det går att få r att få r att f bort en 
del av de negativa stämplar som ordet feminism innebär. Istället fållet fållet f r eleverna ett mer 
nyanserat perspektiv och värderingar som feministiskt perspektiv innebär.   

Själv anser jag att samtliga analysmetoder kan rikta sig mot såvåvå äl konstbilder som 
till mediebilder, jag ser inga större olikheter i huruvida de ska särskiljas vid en 
bildanalys. Min uppfattning är att de mediebilder vi dagligen möter har sitt ursprung 
från konstbilder. De är utvecklade och således lite mer stiliserade än målningar till 
exempel. Se bara på Toulouse-Lautrec och de affi schkonstbilder han tillverkade, 
föföf renade med konstbild och text, förenade med konstbild och text, förenade med konstbild och text, f r att nå ut med ett riktat budskap. Ytterligare en 
aspekt jag påpekar är att även en konstnäven en konstnä är vill nå ut med sina bilder till en publik. 
Även om det ibland har rÄven om det ibland har rÄ ört sig om subjektiva syften och motiv. Så länge strävan fi nns ävan fi nns ä
efter att bli såld och upphängd på ett galleri fi nns sändaren kontra mottagaren där. 
Alltså kretsar allting kring den kommunikativa processen och där spelar det ingen roll 
om bildens innehåll och uttryck är konstnärlig eller medial.   
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         I ett lärandeperspektiv och som undervisningsmaterial
För att träda in i bildernas värld kan jag även utfäven utfä öven utföven utf ra uppgifter till eleverna som bygger 
på analysmetoderna. När det gäller att se på symbolers värde i bilder av såvåvå äl bildkonst 
som media anser jag att de ikonografi ska metoderna har ett lärande syfte. Eleverna 
kan tyda de symboliska tecknen som en bild innehåller. Symboler är ju ett så otroligt 
brett område i sig då det även innefattar till exempel fäven innefattar till exempel fä även innefattar till exempel fäven innefattar till exempel f rgers och formers symbolik. 
De kan även fäven fä å ven få ven f göra egna bilder som bygger på symboliska och ikonografi ska tecken 
föföf r att därefter diskutera dessa med sina kamrater. På så vis kan jag tänka mig att 
de fåde fåde f r kunskap och insikt fökunskap och insikt fökunskap och insikt f r hur bilder använder symboler i ett medvetet syfte 
även om de ska uppfattas annorlunda och bara smäven om de ska uppfattas annorlunda och bara smä älta in i bilden. Bildmottagaren 
blir lätt manipulerad om inte sådan kännedom uppmärksammas. I synnerhet förksammas. I synnerhet förksammas. I synnerhet f r 
mediaeleverna är sådan kunskap väsentlig i undervisningen eftersom de ska verka fösentlig i undervisningen eftersom de ska verka fösentlig i undervisningen eftersom de ska verka f r 
att budskap når fram till tänkta mottagare. Men också eleverna på Estetiska bör ha 
dessa kunskaper i sina gestaltningar där många symboler har sina uttryck som möter 
mottagarna vid gallerier och utställningar och dylikt.   Detta kan ju ta sig i uttryck 
hur män och kvinnor visas upp på arenan. Vilka motiv ligger bakom det faktum att 
vi skildras olika beroende på ifall vi är kvinna eller man? Sådana symboler anser jag 
är viktiga att iscensätta och diskutera, de kan också göras till enskilda uppgifter där 
eleverna fåeleverna fåeleverna f r leka med dessa begrepp. Att de ska gestalta och främmandegöra en given 
bilds norm. De sätter exempelvis en man i ett kvinnligt rum, eller en position, som 
uppfattas som sådan. Och tvärtom där en kvinna får en kvinna får en kvinna f r manliga attribut att för manliga attribut att för manliga attribut att f rhålla sig 
till. På så vis kan de eventuellt fi nna symboler m m som går att omvandla till något 
mer verklighetstroget.  

I de andra metoderna fi nns det många uppgifter att bygga undervisningen på som jag 
ser det. Den polariserande metoden innebär att eleverna kan gestalta en bild i bilden 
likt en opposition. Därefter diskuteras bilden. Tillsammans med den komparativa tar 
de sedan steget vidare och tillsätter bilder i ett yttre sammanhang. Det kan handla 
om att göra en bildserie av exempelvis dokumentärt slag. Att eleverna fårt slag. Att eleverna fårt slag. Att eleverna f r i uppgift att 
fotografera dokumentärt som innehåller ca fem sammanhängande bilder. Eleverna 
kan även fäven fä å ven få ven f göra uppgifter som ska vara påverkade av en tidigare stil, att anvåverkade av en tidigare stil, att anvå ända sig 
av en specifi k epok som grund i bilden. Vidare kan gestaltpsykologin blandas in i det 
att relationerna mellan form, fäatt relationerna mellan form, fäatt relationerna mellan form, f rg, balans och komposition undersöks. Därmed har de 
begrepp som Sandströms konstvetenskapliga metoder också inbegripits i bilduppgifter 
som bygger på analysmetoder och där eleverna medvetandegör uttryck som påverkar åverkar å
uppfattningen om bildens innehåll. 

         Avrundning och slutsats
Min slutsats är att jag kommer att använda mig utav den ikonologiska metoden fönda mig utav den ikonologiska metoden fönda mig utav den ikonologiska metoden f r att 
få få f eleverna att börja diskutera sina egna bilder, dem som de själva gjort. Under hela 
processen kommer det femininiska perspektivet fi nnas med föprocessen kommer det femininiska perspektivet fi nnas med föprocessen kommer det femininiska perspektivet fi nnas med f r att uppmärksamma 
hur människan är gestaltad. Beroende på vilken typ av bild som ska redovisas och 
diskuteras bidrar också till vilken metod jag kommer att använda mig utav. Vad 
fokuseringen ligger på i bildens uttryck och innehåll innebär att mina metoder kan 
variera och beblanda sig med de andra. Jag ser ingen nödvändighet i att de måste vara 

27



Susann Nettelbladt                                Examensarbete                            Umeå universitet

renodlade förenodlade förenodlade f r att uppnå elevernas kritiska granskning av sina egna bilder. Däremot är 
det viktigt att benämna dem som semiotiska, ikonologiska, polariserande, komparativa 
och dylikt så eleverna fåeleverna fåeleverna f r kunskap om varifrån termerna är hämtade. Detta fömtade. Detta fömtade. Detta f r att 
sedan i en specifi k metod ha grepp om vad det handlar om, och då ha föha föha f rkunskap 
om vilken metod som avses. Jag anser dessutom att de olika metoderna utgör ett bra 
underlag föunderlag föunderlag f r undervisning i bildgestaltning. 

Som läsare hoppas jag att du kunnat fi nna intresse i de respektive metodernas 
behandling av bildanalys och funnit någon som passar dig bäst. Att du genom mina 
studier och eventuella resonemang kan anamma något av mina genomgångar och 
därmed fi nna en egen metod som passar dig och ditt ändamål för bildanalys.
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Bilaga

BILDANALYS enligt Göran Sonesson, liten lathund
En valfri bild analyseras. GenomföEn valfri bild analyseras. GenomföEn valfri bild analyseras. Genomf r analysen i tvör analysen i tvö å r analysen i två r analysen i tv steg: Fösteg: Fösteg: F rsta steget örsta steget ö är intuitivt. Anteckna alla är intuitivt. Anteckna alla ä
intryck och tankar du fåintryck och tankar du fåintryck och tankar du f r av bilden. Refl ektera sedan över vad din upplevelse kan betyda sett utifröver vad din upplevelse kan betyda sett utifrö åver vad din upplevelse kan betyda sett utifråver vad din upplevelse kan betyda sett utifr n 
den semiotiska begreppsapparaten. Redovisa skriftligt endast den semiotiska analysen, och anväden semiotiska begreppsapparaten. Redovisa skriftligt endast den semiotiska analysen, och anväden semiotiska begreppsapparaten. Redovisa skriftligt endast den semiotiska analysen, och anv nd änd ä
den semiotiska begreppsapparaten. Skriv sammanhängande text, inte separerat i punkter. ängande text, inte separerat i punkter. ä

Denotation: Piktoral betydelse (=det avbildade rummet)

Denotation: Plastisk betydelse (=betydelse direkt från avbildningsrummet, från 
uttrycksplanet). Färg, form, textur (=ytbeskaffenhet) och dess innehåll. Jämfömfömf r plastisk 
och piktoral betydelse vad gäller likhet och skillnader.

Indexikaliteter till ett vidare referentiellt rum (freferentiellt rum (freferentiellt rum ö (fö (f re, efter, vid sidan om bilden, lukt, 
smak, rörelse etc., direkta hänvisningar eller bara associationer utifrån livsvärldens 
föföf rväntade organisation). Vad händer utanfönder utanfönder utanf r bilden? Vem för bilden? Vem för bilden? Vem f rutsätts se det som bilden 
avbildar? Betraktarens rörelse från avbildbarhetsrummet (betraktarens rum i livsvärlden) 
till bildens referentiella rum.

Relationer mellan denotationens innehåll och ett annat innehåll, t.ex.
symboler, ikonografi  etc. (ex.: en avbildad ros är bildens innehåll, den betyder vidare 
’kärlek’, som är ännu ett innehåll.) 

Retorik: avvikelser från livsvärldens vanliga organisation: ej förldens vanliga organisation: ej förldens vanliga organisation: ej f rväntade 
sammanställningar och föllningar och föllningar och f reningar (integrationer) av bilder och fi gurer som skapar 
ökad likhet eller opposition, kanske separerade i olika fi ktionsgrader, bilder som handlar 
om andra bilder m.m. Här kan man för kan man för kan man f rsöka precisera möjliga tema och remarelationer. 
(Tema = det som det talas om, rema= det som sägs om det som det talas om.)

Konnotationer (enligt Sonesson): kopplingar till olika stilar, genrer, konstruktionsarter 
osv.

Intertextualiteter: Att man i en bild kan koppla vidare till en annan bild, via en genre 
eller stil.

Relation till annan text : t.ex. ljud, musik, bildtext och text som ligger i anknytning 
till bilden(glöm inte den andra textens egna denotationer, konnotationer och retorik. 
Jämfömfömf r sedan.)

Konstruktionsart: (kirografi sk (=handgjord), mekanografi sk (=maskingjord)) målning, 
teckning, datorbild, foto, video etc.

Funktionsart: konst (aktiverar ofta plastisk betydelse), reklam och propaganda 
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(aktiverar ofta relationen sändare mottagare), reportage och nyhetsbilder etc. (aktiverar 
referenten), pornografi  etc.

Cirkulationart: hur fähur fähur f rdas bilden från sändare till mottagare. Som vykort, i television, 
via galleri eller museum etc.

Relationer mellan sändare och mottagare, kod (norm) mm: 
Bildens vidare öden och äventyr i semiosfäventyr i semiosfä äventyr i semiosfäventyr i semiosf ren: Retoriken vad gäller konstruktionsart, 
funktionsart och cirkulationsart. Sändar- eller mottagarorientering, gynnad och 
möjlig icke gynnad tolkning, upprepbarhet: spatial och temporal cirkulation och 
dess konsekvenser födess konsekvenser födess konsekvenser f r bilden. Grad av främmandegöring och bekantgöring, en- eller 
tvåvåvå ägskommunikation etc.

Lycka till med analysen! Anders M 


