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Sammanfattning 

Syftet med detta arbete var att undersöka hur man praktiskt kan arbeta för att ge elever en 
större medvetenhet om sina egna bilder och bilder i allmänhet. Eftersom det är en väldigt stor 
fråga valde jag att precisera den med tre underfrågor, vilka förtydligar vad jag vill undersöka. 
- Hur kan man skapa goda förutsättningar för utvecklande samtal kring bilder? 
- Hur kan man arbeta med bildanalys för att nå dessa mål? 
- Vilka verktyg bör elever behärska för att kunna genomföra ett samtal eller en analys kring 
bilder? 
Den metod jag använt mig av i detta arbete är uteslutande litteraturstudier. Arbetet redovisas i 
resultatdelen och inleds med ett avsnitt om hur man kan genomföra samtal med elever. 
Fortsättningsvis beskrivs en bakgrund till bildanalys där en begreppsapparat presenteras, 
vilket sedan följs av olika bildanalysmetoder. Avslutningsvis presenteras olika praktiska 
övningar där man tillämpar bildanalys, arbetar för att ge eleverna en begreppsapparat och en 
medvetenhet om bilder. I mitt arbete presenterar jag olika metoder som kan anpassas efter 
situationer och personer. Jag tror att man måste välja sitt eget didaktiska koncept och därför 
kan jag inte svara på vilken metod som passar andra. Däremot anser jag, när det gäller 
analysmetoder, att den semiotiska metoden har mycket att bidra till bildämnet, och därför vill 
jag själv använda mig av den. 
 
Samtalsmetodik, bildanalys, semiotisk bildanalys
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INLEDNING & BAKGRUND 

Vi lever idag i ett ständigt bildflöde. Överallt möter vi bilder som mer eller mindre påverkar 

de liv vi lever. För det mesta tror jag inte att vi funderar mycket över de bilder vi ser, men det 

borde vi göra. I alla fall bör vi vara medvetna om hur vi påverkas och framförallt att vi 

påverkas.  

    Ibland när jag pratar om bildanalys och konsthistoria med vänner, har jag hört åsikter som 

att det inte finns någon mening med att titta på bilder eller intressera sig för konst. Ifall man är 

intresserad av historia bör man istället läsa en vanlig historiebok, inte titta på bilder och läsa 

konsthistoria. Varför analysera bilder när man kan läsa en skriven text?  

    Den skrivna texten är viktig för informationen i dagens samhälle, men så har det inte alltid 

sett ut. Arkitektur och skulptur har genom århundraden förmedlat vem som haft makten i 

olika kulturer, målningar i kyrkan har förmedlat de bibliska berättelserna och målningar har 

rymt allegoriska skildringar med anvisningar om hur man som människa bör leva sitt liv. Idag 

är vi förmodligen ännu mer påverkade av olika bildbudskap, fast vi inte alltid tänker på det. 

Tittar jag ut från min lägenhet, ned mot busshållsplatsen vid vägen, signaleras budskap om 

vad jag bör äta eller hur jag bör klä mig, för där på busskuren finns plats för två jätteaffischer 

som kontinuerligt byts ut mot nya. Tittar jag på TV eller öppnar en tidning möter mig budskap 

om vad jag bör köpa för att bli en lyckligare människa. Dessutom ser jag nyhetsbilder som 

kopplas till olika texter, men hur hör egentligen bild och text ihop, och hur ofta funderar jag 

över det? 

    Som blivande gymnasielärare i ämnena bild och media finner jag personligen att arbetet 

med bilder är mycket relevant, men för att stödja det antagandet vänder jag mig först till 

skolans styrdokument.  

    Ett av gymnasieskolans övergripande uppdrag är att öva elever i kritiskt granskande,1 vilket 

de behöver för att kunna undersöka bilder och andra mediers budskap. Inom 

medieprogrammet finns analyserande och kritiskt granskande moment kring källkritik men 

även om reklamens och massmediernas påverkan på samhället.2 Estetiska programmets 

bildkurser har som mål att eleverna ska kunna analysera, tolka och bedöma sitt eget så väl 

                                                 
1 Skolverket, ”Läroplan för de frivilliga skolformerna” (Lpf 94) i Lärarförbundet (2001), Lärarens handbok 
(Stockholm: Lärarförbundet) s. 39. 
2 Skolverket/Lagar och regler/Kursplaner och betygskriterier/Gå till webbplatsen kursinfo/Gymnasial 
utbildning/Ämnen/M/Mediekommunikation 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=8&skolform=21&id=MDI&extraId= 
(16/11 2006) 
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som andras konstnärliga skapade i bild.3 Inom både estetiska programmet, bild och 

medieprogrammet ingår alltså analyserande och kritiskt granskande av både mediebilder och 

konstnärliga bilder.  

    Enligt nationella utvärderingen av grundskolan 2003 visade det sig att måluppfyllelsen 

kring bildämnets bildanalytiska del var låg.4 Denna rapport behandlar visserligen 

grundskolan, men enligt mina erfarenheter från min verksamhetsförlagda utbildning i 

gymnasieskolan, samtalar man alldeles för lite kring bilder. Jag anser att man bör arbeta mer 

med bildanalys för att ge eleverna en ökad kunskap om bilder. 

    Denna tanke får jag även stöd för hos Michael J. Parson som i sin bok How we understand 

art beskriver hur vi utvecklar vår förståelse av bilder i fem olika steg. Till viss del, men endast 

generellt, kan man koppla de olika stegen till ålder. Han menar att viss förståelse kommer 

med mognad, men det viktigaste för utvecklingen är att man med hjälp av handledning både 

får se och uppleva bilder. 5 Han anser vidare att det vanligaste misstag som vuxna gör att man 

inte pratar med barn om bilder och konst. Vuxna och skolan kräver helt enkelt ingen 

bildförståelse. Genom samtal om konst får barnen en möjlighet att bearbeta och hjälp att 

begripa vad de inte förstår. Bildsamtalet är enligt Parson det viktigaste inom bildämnet, 

förutom att ge dem material att skapa med.6  

 

SYFTE     

Jag vill i mitt examensarbete undersöka hur jag praktiskt kan arbeta med samtal och 

bildanalys för att ge elever en större medvetenhet kring bilder. Jag vill kunna ge mina 

framtida elever de verktyg de behöver för att kunna granska de bilder de möter, men även till 

att förstå egna bilder. För att jag ska kunna ge eleverna dessa redskap måste jag i första hand 

själv lära mig dem, vilket också är ett av mina mål med detta examensarbete.  

    Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är lärande situationsbundet, huvudsakligen socialt, 

distribuerat (fördelat mellan människor) och medierat (sker genom olika medier). Det sker i 

                                                 
3 Skolverket/Lagar och regler/Kursplaner och betygskriterier/Gå till webbplatsen kursinfo/Gymnasial 
utbildning/Kurser/B/Bild och form, fördjupning (BF1203) 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=8&skolform=21&id=3381&extraId= 
(16/11 2006) 
4 Marner, Anders, Hans Örtegren & Christina Segerholm (2005), Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 
(Stockholm: Skolverket) s. 147. 
5 Parson, Michael J. (1994), How we understand art (Cambirdge: University Press) s. 12. 
6 Ibid. s. 12. 
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första hand i en praxisgemenskap där språket är grundläggande för lärandet.7 Därför anser jag 

att det är viktigt att skolan ger elever möjlighet att tillsammans prata om sitt skapande, sina 

egna och andras bilder. Fokus i detta examensarbete kommer inte att ligga på sociokulturellt 

lärande, men jag kommer att använda dess teori för att styrka de samtalsmoment och praktiska 

övningar som jag använder mig av i mitt arbete.  

 

FRÅGESTÄLLNINGAR 

Min huvudfråga lyder: 

- Hur kan man praktiskt arbeta för att ge elever en större medvetenhet om sina egna bilder och 

bilder i allmänhet? 

Eftersom det är en väldigt stor fråga har jag valt att precisera den med tre underfrågor, vilka 

förtydligar vad det är jag vill undersöka. 

- Hur kan man skapa goda förutsättningar för utvecklande samtal kring bilder? 

- Hur kan man arbeta med bildanalys för att nå dessa mål? 

- Vilka verktyg bör elever behärska för att kunna genomföra ett samtal eller en analys kring 

bilder? 

     

METOD 

Arbetet grundas uteslutande på litteraturstudier, men naturligtvis kommer mina egna 

erfarenheter att styra mitt arbete och även påverka diskussionen. Anledningen till att jag valde 

att endast inrikta mig på litteratur är att jag finner det svårt att genomföra en relevant 

kvantitativ enkätundersökning under de tio veckor vi skriver vårat examensarbete. Däremot 

hade jag kunnat fokusera på några djupintervjuer med bildlärare för att höra vilken syn de har 

på hur man bäst arbetar för att göra elever medvetna om bilder, men jag valde att inrikta mig 

på en litteraturstudie.  

    En stor del av det material som finns skrivet och publicerat om kreativitet och bildsamtal är 

baserat på studier i förskolan eller lägre åldrar. Jag har inte fått någon förklaring på varför det 

ser ut som det gör, men jag har heller inte aktivt sökt efter en sådan. Kanske beror det på att 

bildskapande och kreativitet anses vara något som endast hör till barndomen, medan man ska 

inrikta sig på samhällsnyttiga verksamheter när man blir äldre? 

                                                 
7 Dysthe, Olga (2003), Dialog, samspel och lärande (Lund: Studentlitteratur) s. 42.   
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    En intervju med en gymnasielärare hade kunna komplettera detta material och gett en syn 

på hur man arbetar med temat i gymnasiet och högre åldrar.  

    En möjlig svaghet med en litteraturstudie är att resultatet är beroende av det material som 

man hittar och väljer att använda. Mina personliga intressen och kunskaper att söka material 

påverkar alltså resultatet.  

    Den litteratur jag hittat är skriven mellan åren 1989 till 2005, men de flesta böckerna är 

publicerade i mitten på 90-talet och är alltså cirka tio år gamla. Tanken med examensarbetet 

är att man ska använda sig av ny forskning, och i den aspekten är kanske min litteratur lite 

gammal. När jag hade sökt fram litteratur jämförde jag denna med den litteratur som Susanne 

Nettelbladt använt i sitt examensarbete. Mitt arbete tangerar Nettelbladts eftersom vi både har 

undersökt analysmetoder, och de visade sig att de böcker jag hittat som behandlade detta 

ämne var ungefär samma som hennes. Detta tyder kanske på att litteraturen inom detta 

område är begränsat. 

    De böcker jag använt mig mest av är Bildanalys och Konstsamtal samtalskonst. De var de 

två böcker jag valde att börja med för att få en bra grund att utgå ifrån. Dialog, samspel och 

lärande är också viktigt eftersom det sociokulturella lärandet ligger till grund för de val av 

litteratur jag har gjort. 
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RESULTAT & ANALYS 

 

LITTERATURGENOMGÅNG 

För att få en översikt och en ingång till ämnet bildanalys har jag läst boken Bildanalys av 

Terje Borgersen och Hein Ellingsen. Deras bok har gett mig verktyg för bildanalys, så som 

begrepp och analysmetoder, men även konkreta exempel på hur man kan genomföra arbete 

med bildanalys. När boken skrevs forskade och undervisade Borgersen om visuell 

kommunikation vid universitetet i Trondheim och Ellingsen arbetade vid lärarutbildningen i 

Olso som gymnasieadjukt och metodiklektor. 

    Möten med bilder av Yvonne Eriksson & Anette Göthlund används som litteratur i kursen 

Konstvetenskap A vid Umeå universitet. Även denna bok behandlar analys och tolkning av 

bilder på ett allmänt plan. Jag har använt den som ett komplement till Bildanalys för att få en 

vidare förklaring av analysmetoder och begrepp. Eriksson är filosofie doktor i konstvetenskap 

och arbetar även som lärare och forskare vid Göteborgs universitet vid institutionen för konst 

och bildvetenskap. Göthlund har även hon varit lärare och forskare vid samma institution som 

Eriksson, med filosofie doktor i kommunikation. Hon är idag professor i bildpedagogik vid 

Konstfack i Stockholm. 

    Uppslagsboken Bildanalys, Peter Cornell (red), har framförallt gett mig ytterligare uppslag 

till analysmetoder, men även varit behjälplig till förklaring av begrepp. Författare som jag 

använder mig av i boken är Sten Dunér, konstnär och lektor i konstvetenskap vid 

Konstfackskolan, Gert Z Nordström, före detta professor och prolektor vid Konstfackskolan, 

Sven Sandström, professor i konstvetenskap vid Lunds universitet och Barbro Werkmäster, 

forskare och lärare vid konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet,  

    Burkkänslan, skriven av Anders Marner, idag docent, vid Umeå universitets estetiska 

institution gav mig en vidare syn på den semiotiska metoden och kompletterade med viktiga 

begrepp. Avhandlingen presenterar en semiotisk analys av Christer Strömholms fotografier, 

men jag har inriktat mig på Marners beskrivning av den semiotiska metoden. 

    Eftersom jag finner denna metod som väldigt användbar, men även lite knepig gick jag till 

Marners källa Göran Sonessons Bildbetydelser för att få en ytterligare förklaring av vissa 

begepp. Sonesson är professor i semiotik vid Lunds universitet och har bedrivit forskning 

kring bildsemiotik.  
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    Marner har även tillhandahållit ett eget opublicerat material som han kallar 

Konstpedagogiska metoder. I detta material presenteras Cecilia Nelsons Konstpedagogik och 

många intressanta övningar som fokuserar på att öka elevers medvetenhet kring bilder. Cecilia 

Nelson har arbetat som konstpedagog, men också som chef på Lunds konsthall. Hon har 

skrivit flera artiklar inom ämnet Konstpedagogik som publicerats i tidskrifter som Bild i 

skolan och Konstperspektiv.  

    Konst, kön och blick, Anna Lena Lundberg (red), presenterar feministiska bildanalyser från 

renässans till postmodernism. Det är en väldigt intressant bok som ger ett genusperspektiv på 

konsten genom historien. Boken används som litteratur i Konstvetenskap A vid Umeå 

universitet. Lundberg som är bokens redaktör är forskare och lärare vid konstvetenskapliga 

institutionen vid Lunds universitet. För arbetet har jag använt mig av Lundbergs förklaring av 

den feministiska bildanalysen. 

    Lärobok i bild skriven av Lena Bohlin Brundin, Kersti Hasselberg & Britt-Marie Kühlhorn 

gav mig förslag på praktiska övningar och enkla förklaringar av teorin kring bildanalys.  

    Avhandlingen Att lära i mötet mellan estetik och rationalitet av Ingrid Lindahl introducerar 

olika samtalsformer där jag intresserat och koncentrerat mig för vad hon kallar kreativt 

samtal. Den metodik som boken beskriver är baserad på förskolepedagogiken i Reggio 

Emilia. Även om metodiken baserad på förskolepedagogik tror jag ändå att det finns generella 

grepp som man kan använda sig av oberoende ålder. En annan anledning till att jag valde 

denna bok är att jag inte hittat någon studie utförd i gymnasiet. En stor del av den litteratur 

som är skriven kring kreativitet och samtal i estetiska ämnen verkar vara baserade på studier 

av barn i lägre åldrar.  

    Även Konstsamtal och samtalskonst är till viss del baserad på förskolepedagogiken i 

Reggio Emilia, men författaren Elisabeth Skoglund anser att man kan använda sig av hennes 

metod i alla åldrar. Skoglund är bildlärare och konstpedagog, men hon har även skrivit flera 

böcker och medverkat i TV-program om bild. Hennes bok gav mig flera konkreta metoder 

kring hur man kan samtala om konst. 

    För att stödja mitt arbete har jag även använt mig av litteratur som varit obligatorisk i andra 

kurser jag läst i lärarutbildningen. 

    Dialog, samspel och lärande, Olga Dysthe (red), presenterar sociokulturell teori utifrån 

olika forskares och författares områden som pedagogik, psykologi och ämnesdidaktik. Denna 

ingick i kursen CK3 som är den sista i lärarutbildningens centrala kunskapsområde. 
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    How we understand art av Michael J Parson, ingick i bildämnet. Parson, som är professor 

vid konstutbildningen vid Ohio State University, presenterar en teori om hur medvetenheten 

kring bilder utvecklas. 

    Sten-Gösta Karlsson och Staffan Lövgren som skrivit Bilder i skolan arbetar båda på 

lärarutbildningen vid Uppsala universitet. Denna bok presenterar en metod för undervisning 

där eleverna ska utveckla en förmåga att både producera och analysera bilder. 

 

DISPOSITION AV RESULTAT & ANALYS  

För att underlätta för läsaren vill jag ge en förklaring av hur jag lagt upp mitt resultat. Jag 

börjar med att redovisa frågan hur man kan ge goda förutsättningar för samtal kring bilder. 

Arbetet fortsätter med att jag ger en introduktion för arbete med bildanalys och presenterar 

fakta och en terminologi. Därefter redovisas några olika analysmetoder och resultatet avslutas 

med ett antal praktiska övningar som kan kopplas till analysmetoderna. Resultatet analyseras i 

varje enskild del. 

 

SAMTALSMETODER 

Inom sociokulturell teori talar man om att det är i dialogen som kunskapen konstrueras. 

Denna tes har jag funnit i nästan all litteratur som jag baserar mitt arbete på. Enligt Cecilia 

Nelson skapas konstens mening genom den dialog som sker mellan eleven, konstpedagogen 

och konstverket.8 Eleven ska alltså inte lämnas ensam att betrakta en bild, utan behöver stöd 

av en pedagog för att tillägna sig och förstå den betraktade bilden. Nelson anser vidare att 

eleven genom det kulturella utbytet inte enbart lär sig mer om konst och bilder utan även ges 

möjlighet att utveckla sin identitet och växa som person,9 vilket också är en av den 

sociokulturella teorins huvudtankar.10 

  

KREATIVT SAMTAL 

Ingrid Lindahl vid forskarutbildningen i pedagogik i Malmö har i en avhandling undersökt hur 

olika lärandesamtal kan se ut. Hon är intresserad av vad som händer i samtal mellan barn när 
                                                 
8 Marner, Anders (2000), Konstpedagodiska metoder, opublicerat manuskript, Umeå: Institutionen för estetiska 
ämnen, opag. 
9 Nelson, Cecilia (1989), ”Nyfikenheten, förväntan och lusten” Bild i skolan, 5: 25. 
10 Dysthe, Olga & Mari-Ann Ingland (2003), ”Vygotskij och sociokulturell teori” i Dysthe, Olga (red.), Dialog, 
samspel och lärande (Lund: Studentlitteratur) s. 75. 
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de löser problem genom bild och form. Fortsättningsvis frågar hon sig ifall det 

problemlösande arbetet kan bli ett verktyg för ökad förståelse.  

    Lindahl presenterar tre olika samtalsformer som hon tycker sig ha funnit under sin studie, 

vilka hon kallar: instrumentellt, reproduktivt och kreativt samtal. Det instrumentella samtalet 

avfärdar hon eftersom eleven där är passiv mottagare eller eventuellt konstruerar kunskap på 

egen hand utan vägledning.11 I det reproduktiva samtalet skall eleven å andra sidan återskapa 

kunskap, vilket innebär att elevens kreativitet inte utmanas.12 Sociokulturell teori föredrar 

andra lärandeformer än de där eleven är passiv, eller endast återskapar kunskap.13  

    I det kreativa samtalet talar man däremot om elevernas egna verksamheter. Eleven 

uppmuntras att prata och pedagogen finns där för att problematisera det som sägs. Enligt 

Lindahl fungerar bilder som kommunikativa länkar mellan elever och mellan eleven och 

läraren.14 Av denna anledning ser jag det som intressant att titta närmare på det kreativa 

samtalet, eftersom jag vill hitta samtalsformer där eleverna uppmuntras att tala och vara 

delaktiga, vilket kan öka medvetenheten kring det ämne man arbetar med. 

    För pedagogen innebär det kreativa samtalet att man har en öppenhet, nyfikenhet och tid att 

lyssna på vad eleverna har att säga. Här är det inte bara vilka frågor läraren ställer, utan även 

hur man ställer dessa som påverkar barnets reflektioner, sätt att tänka och skapande av 

förståelse.15 Pedagogens uppgift är att uppmärksamma elevers handlingar och förändringar. 

Eleven ska uppmuntras till att uttrycka sig muntligt, och med hjälp av pedagogen 

problematiseras och utvidgas elevens svar. Deras problemlösning uppmuntras av 

pedagogen.16  

    Samtalet karaktäriseras av att eleverna är delaktiga. De har dessutom stor frihet till egna 

initiativ till samtal. En viktig aspekt är att eleverna får möjlighet att tänka klart och slutföra 

vad de påbörjat. Man kan säga att samtalen mellan elever och pedagogers handledning 

karaktäriseras av en konstruktiv diskurs.17 

    I det kreativa samtalet sker lärandet dessutom med utgångspunkt i eleverna och deras egna 

handlingar, enligt Lindahl.18 Ference Marton, professor i didaktik, menar att det är viktigt att 

                                                 
11 Lindahl, Ingrid (2002), Att lära i mötet mellan estetik och rationalitet (Malmö: Lärarutbildningen) s. 256. 
12 Ibid. s. 258. 
13 Dysthe, Olga & Mari-Ann Ingland (2003), ”Vygotskij och sociokulturell teori” i Dysthe, Olga (red.), Dialog, 
samspel och lärande (Lund: Studentlitteratur) s. 109. 
14Lindahl, Ingrid (2002), Att lära i mötet mellan estetik och rationalitet (Malmö: Lärarutbildningen) s. 270. 
15 Ibid. s. 174. 
16 Ibid. s. 174. 
17 Ibid. s. 175. 
18 Ibid. s. 174-175. 
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veta hur en elev förstår ett problem för att man som pedagog ska kunna förändra dess 

kunskaper och lära eleven något.19 

    Det går att dra paralleller mellan denna samtalsform till dialogismen som Mikhail Bakhtin 

talade för, där omvandling av förståelse är viktigare än överföring av kunskap. Den lärande 

inkluderas genom att dess erfarenheter är viktiga och genom interaktion med andra skapas 

kunskap.20 

    Förutsättningarna för det kreativa samtalet ligger alltså hos läraren, som måste engagera sig 

i eleverna och ämnet. Att man hinner sätta sig in i elevernas arbeten och ge dem en möjlighet 

att utveckla tankar kräver att man är beredd att lägga ned tid på ett sådant arbetssätt. 

 

KONSTEN ATT SAMTALA OM KONST 

Processpedagogik kallar Elisabet Skoglund sin pedagogik där fokus ligger på processen och 

inte på resultatet. Som grund för processpedagogiken ligger förskolepedagogiken i Reggio 

Emilia. För den lärare som arbetar med Skoglunds processpedagogik gäller det att skapa en 

trygg miljö som föder kreativitet. Samtidigt som eleverna behöver få utrymme att arbeta ifred 

skall pedagogen ständigt vara närvarande.  

    Skoglund har utformat en samtalsmetod där hon konkret ger exempel på hur man som 

pedagog bör gå tillväga.  

    Som inledning på ett samtal bör en pedagog alltid beskriva vad som skiljer ett pedagogiskt 

samtal från ett terapeutiskt. Pedagogen är inte rustad att föra ett terapeutiskt samtal i 

klassrummet utan det ska en utbildad terapeut göra. På samma sätt bör den som leder ett 

pedagogiskt samtal ha en metod och teori, vara utbildad och professionell enligt Skoglund. 

Istället för att som terapeuten tolka vad som sägs ska pedagogen iaktta det som yttras och 

utförs. Pedagogen har ansvar att ange tonen för samtalet med sina frågor och följdfrågor. 21   

    Genom att använda vår erfarenhet och oss själva kan vi göra innehållet i ett samtal både 

intressant och allmängiltigt. Däremot gäller det att inte gå över gränsen och bli privat, 

eftersom andra då kan tappa intresset eller ännu värre, bli illa berörda.22  

    Ytterligare aspekter som pedagogen bör förtydliga innan man börjar samtalet kan gälla 

förberedelser i form av att deltagarna ska ha läst på något eller studerat en bild. 
                                                 
19 Marton, Ference (1997), ”Mot en medvetandets pedagogik,” i Uljens, Micheal (red.) Didaktik (Lund: 
Studentlitteratur) s. 113-114. 
20 Dysthe, Olga & Mari-Ann Ingland (2003), ”Mikhail Bakhtin och sociokulturell teori” i Dysthe, Olga (red.), 
Dialog, samspel och lärande (Lund: Studentlitteratur) s. 109. 
21 Skoglund, Elisabeth (2005), Konstsamtal, samtalskonst (Stockholm: Cura) s.  15. 
22 Ibid. s. 14. 
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Samtalsklimatet ska fastställas så att man vet ifall man kan tala fritt, i tur och ordning eller bör 

räcka upp handen och om man får vara tyst ifall man vill.23 

    Skoglund föreslår vidare att en samtalsgrupp bör bestå av 5-9 personer och minst två 

timmar ska man ha till förfogande för att deltagarna ska få tid att lyssna, reflektera och 

uppleva. Lokalen skall vara en varmt ljus plats med möjlighet att dämpa belysningen så att 

deltagarna kan se en diabild men samtidigt se varandra. Vidare placeras deltagarna så att de 

sitter i samma nivå, gärna kring ett runt bord så att de alla kan se varandra.24 

    Genom att öppna sitt sinne kan konsten berika betraktaren. Deltagarnas grundinställning 

ska vara att deras åsikter är intressanta, det gäller bara att formulera dem så att andra kan 

begripa. Man lär sig genom att lyssna till andra.25 

 

SKOGLUNDS GODA SAMTAL     

Det goda samtalet karaktäriseras enligt Skoglund av att alla deltagare får tala i lugn och ro.  

Målet är att alla ska känna sig betydelsefulla, vilket åstadkoms genom att alla möts av respekt 

i en tillåtande och öppen atmosfär. Ingen får kränka någon annan och deltagarna måste känna 

att de litar på varandra. 26  

    Allt går att undersöka och det som sägs ska tas på allvar. Skoglund anser att man genom att 

uttrycka sina tankar prövar dem. Det är enligt henne viktigt att poängtera att alla inte behöver 

tycka lika eftersom det kan finnas för- och nackdelar med allting. Däremot bör man alltid 

undersöka den bakomliggande tanken.27 Enligt Mikhail Bakhtin är det just i dialogen när man 

prövar sina ord som riktig kunskap uppstår.28 Vidare anser han att en äkta dialog inte kan 

uppstå om deltagarna hindras från att yttra sina självtändiga tankar,29 vilket också är 

Skoglunds åsikt. Alla måste få uttrycka sina funderingar om ämnet, men då gäller det att man 

som pedagog vågar möta allas åsikter. Genom detta undersökande förhållningssätt kan man 

avslöja fördomar. 30 Samtalet måste dock följa en röd tråd, och det är pedagogens uppgift att 

kontrollera så att inte diskussionen tappar innehåll eller fokus. 31 

                                                 
23 Ibid. s. 27. 
24 Ibid. s. 27-28. 
25 Ibid. s. 22-23. 
26 Ibid. s. 24-25. 
27 Ibid. s. 25. 
28Dysthe, Olga & Mari-Ann Ingland (2003), ”Mikhail Bakhtin och sociokulturell teori” i Dysthe, Olga (red.), 
Dialog, samspel och lärande (Lund: Studentlitteratur) s. 105. 
29 Skagen, Kaare (2003), ”Handledningssamtal i Bakhtin-perspektiv” i Dysthe, Olga, Dialog, samspel och 
lärande (Lund: Studentlitteratur) s. 208. 
30 Skoglund, Elisabeth (2005), Konst samtal, samtals konst (Stockholm: Cura) s. 24-25. 
31 Ibid. s. 24-25. 
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    Lika viktigt som det är att få uttrycka sig och tala till punkt är det att lyssna. När man hör 

på andra, men även på sig själv, kan man genom nya frågor utveckla samtalsämnet och i stort 

också deltagarnas tankar. Vi utmanar på så sätt oss själva och andra.32  

    För att andra ska lyssna gäller det att formulera sig så att de verkligen förstår. Ett sätt att 

underlätta förståelsen är att använda sin fantasi till omskrivningar eller ge konkreta exempel 

på hur man tänker. På så sätt utvecklar deltagarna sitt språk.33 Skoglunds tanke att man måste 

formulera sig så att de andra förstår stämmer överens med den sociokulturella teorin där man 

anser att den som talar möter sina egna tankar, vilket ger en klarare bild av det tänkta både för 

de som lyssnar, men även för den som uttryckte sig. Detta sker genom omformulering, 

strukturering och precisering av tankarna.34  

 

OBSERVATION AV PROCESSEN 

Skoglund anser att processen ska dokumenteras eftersom det är den som är det viktigaste för 

elevernas utveckling. Anteckningar från ett samtal kan leda vidare till genomarbetade texter 

eller uppsatser. Pedagogen bör sammanställa protokollet och sedan redogöra för gruppen vad 

som kom fram under samtalet. Enligt Skoglund ser man på så sätt mycket tydligare vilka 

frågor som varit intressanta och vad man kan arbeta mer med. Sammanställningen kan även 

användas som en hjälp för läraren att utveckla sin lärarroll.35 

    Rent konkret anser Skoglund att man bör avsätta två personer till att observera. Då kan de 

andra deltagarna helt koncentrera sig på samtalet. De observerande personerna delar upp 

arbetet så att en antecknar vilka frågor som ställs, och den andre skriver ner vad frågorna 

resulterar i. För att alla ska få chans att delta i diskussionen bör man någon eller några gånger 

under samtalet byta observatörer.36 

 

                                                 
32 Ibid. s. 25. 
33 Ibid. s. 25. 
34 Løkensgarf Hoel, Torlaug (2003), ”Ord på vandring: Elever i samtal om texter” i Dysthe, Olga, Dialog, 
samspel och lärande (Lund: Studentlitteratur) s. 279. 
35 Skoglund, Elisabeth (2005), Konst samtal, samtals konst (Stockholm: Cura) s. 29-30. 
36 Ibid. s. 29. 
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INTRODUKTION TILL BILDANALYS 

Terje Borgersen och Hein Ellingsen skriver att vi möter massor av olika bilder varje dag, 

illustrationer, reklambilder, skivomslag, målningar, altartavlor och många fler, där olika bilder 

har olika funktioner. Vad man kan säga om alla bilder är att de är kommunikationsmedel där 

en bildskapare gör ett bildspråkligt uttryck som sedan möter en bildläsare.37  

    Även om vi är vana att konsumera bilder, tar vi oss kanske inte tid att möta bilderna. 

Skolan måste ge eleverna en chans att varva ned och verkligen se bilder.  

    En platt bild är tvådimensionell, men trots det tenderar vi att använda ett tredimensionellt 

tänkande när vi ser en bild. Vi benämner kanske ett fotografi av Astrid Lindgren som att det 

verkligen är Astrid Lindgren, trots att det bara är en avbildning av henne. Om Astrid vid tiden 

för fotografiet satt framför en öppen spis säger vi att det bakom Astrid i bilden finns en öppen 

spis, fast det egentligen är en form vid sidan av en annan form (formen av en kvinna). Bilder 

består alltså av streck och former, trots det upplever vi ofta att vi tittar in i ett rum.38 

Anledningen till detta är att den centralperspektiviska traditionen är stark i vår kultur. Sedan 

det uppfanns på 1400-talet har det tillsammans med atmosfäriskt perspektiv och 

sfumatomåleriet (skiktmåleri med laserande färgtoningar), länge dominerat bildskapandet i 

vår kultur.39  

    Denna bildtradition har i och med modernismen och postmodernismen ändrats och 

ifrågasatts det senaste århundradet, men den är fortfarande mycket starkt förankrad.  

    Precis som det finns stilistiska grepp inom litteraturen finns det formspråk och formella 

uttrycksmedel som man använder sig av när man skapar bilder.40 Vid en bildanalys krävs det 

att man är medveten som dessa. Betraktaren måste också vara medveten om att dessa tecken 

är kulturella, vilket innebär att man kan tolka olika tecken på skilda sätt beroende på vilket 

kulturell bakgrund man har.41  

    Vi har alltså lättast att förstå de bilder som produceras i vår egen kultur under vår tid 

eftersom de följer de perceptionslagar som är gäller i vår kultur.   

                                                 
37 Borgensen, Terje & Hein Ellingsen (1994), Bildanalys (Lund: Studentlitteratur) s. 11. 
38 Ibid. s. 35-36. 
39 Ibid. s. 38. 
40 Ibid. s. 19-20. 
41 Ibid. s. 14. 
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BILDEN SOM TECKEN 

Borgenssen och Ellingsen menar vidare att en bild består av små enheter, visuella tecken, där 

de flesta tecken har en likhet med förlagan. Exempelvis liknar det bildliga tecknet för öga ett 

verkligt öga, och detta tecken ingår även i tecknet för en människa. Visuella tecken bygger på 

analogi (likhet), till skillnad från det verbala tecknet som är ett konventionellt betingat tecken. 

Ett verbalt tecken liknar inte det som det betecknar. M:et i människa betyder inte öga. Verbala 

tecken är alltså kulturella överenskommelser.42  

    När man analyserar en bild brukar man börja med en beskrivande del där man bryter ner 

bilden och ser varje del för sig. Om man däremot vill finna bildens innehåll och budskap 

måste man se bilden som en helhet. Delarna i bilden skapar tillsammans en visuell berättelse 

när man ser dem som en helhet.43 

 

INTRODUKTION TILL ARBETE MED BILDANALYS  

Borgensen och Ellingsen föreslår att elever till att börja med, när bildanalys är något nytt för 

dem, måste få tolka bilderna som de själva önskar. Många tenderar att se paralleller i alla 

bilder som knyter an till egna intressen. För att kunna gå vidare och utveckla en kritisk analys 

och samtal kring bilder bör eleverna dock lära sig skilja på konnotationer och privata 

associationer.44 Följande tre begrepp för olika associationer används till viss del inom de 

flesta analysmetoder, vilka kan hjälpa eleverna att se skillnad på olika sorters associationer.  

 

Denotation – bildens kärnbetydelse 

Konnotation – bildens tilläggsbetydelse, en kulturell association 

Privata associationer – egna privata tankar kring en bild 

 

Om elever får möjlighet till bildsamtal med analytiska moment, blir de också duktigare på att 

resonera och reflektera. Ifall elever känner att de får övning och större färdighet kommer även 

en ökad tro på den individuella förmågan.45 Medvetenhet kring den individuella 

skapandeprocessen är målet när elevernas eget skapande är i fokus. I bildsamtal och 

analysverksamhet får läraren en insikt i vad eleverna kan, men framförallt bidrar samtalen till 

                                                 
42 Ibid. s. 12. 
43 Ibid. s. 19. 
44 Ibid. s. 70. 
45 Karlsson, Sten-Gösta & Staffan Lövgren (2001), Bilder i skolan (Lund: Studentlitteratur) s. 46. 
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att förbereda de studerande för vidare arbete genom att tydliggöra vilka val denne gjort, men 

även inte gjort.46 Möjligheten att lära sig av andra genom att se och höra hur de tänkt och 

gjort, är mycket viktigt för den egna utvecklingen.47 

    Det sammanhang där en bild presenteras inverkar på betraktarens sätt att se och förstå 

bilden.48  

 

ANALYSMETODER 

Begreppen analys och tolkning blandas ofta ihop, men det är viktigt att man kan skilja på 

dem. Under analysen namnger och identifierar man bildens olika delar, vilket ligger till grund 

för tolkningen. Traditionellt brukar man börja med en noggrann beskrivning vilket följs av en 

analys som till slut leder till en tolkning. Det finns flera olika bildanalysmetoder, och jag 

kommer i följande avsnitt att presentera några av de vanligaste. Valet av analysmetod beror på 

vad man vill undersöka och ibland får man även kombinera flera metoder för att kunna 

granska det man önskar. 

 

RECEPTIONSANALYS 

I denna metod ligger fokus på hur mottagaren uppfattar en bild. Det är betraktaren som ger 

bilden dess innehåll. Det viktiga är alltså hur betraktaren upplever bilden.49 En tolkning måste 

förklaras och motiveras utifrån betraktarens egen kompetens. Det intressanta med en 

receptionsanalys är att man kan visa på hur olika människor upplever och förstår bilder. 

Elever kan genom en receptionsanalys inse hur olika man uppfattar bilder och budskap. När 

betraktaren ger sin motivering till förklaringen kan eleverna också se att det finns ett samband 

mellan erfarenheter och hur man tolkar olika bilder.   
 

FORMANALYS (formalanalys) 

Denna analysmetod har rötter i gestaltpsykologin som hävdar att komposition, färg och form 

påverkar uttrycket och i förlängningen hur vi uppfattar bildens innehåll.50  

                                                 
46 Ibid. s. 50. 
47 Ibid. s. 67. 
48 Borgensen, Terje & Hein Ellingsen (1994), Bildanalys (Lund: Studentlitteratur) s. 131. 
49 Ibid. s. 172. 
50 Eriksson, Yvonne & Anette Göthlund (2004), Möten med bilder (Lund: Studentlitteratur) s. 25. 
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    Fokus i denna analysmetod ligger alltså på bildens färg, form och konstruktion och 

behandlar inte bildens motiv.51 Analysmetoden hjälper betraktaren att utförligt beskriva 

bildens komposition och uppbyggnad, samt identifiera bildens olika element. Enligt 

Borgersen och Ellingsen kan man begränsa en formanalys till att bara vara beskrivande,52 men 

man kan också tolka in betydelser i uttrycket. 

    När en bild är helt nonfigurativ eller abstrakt kan det vara svårt att finna ett innehåll. Vid 

analys av en sådan bild kan man alltså använda sig av en formanalys. Enligt Parson har en 

otränad bildbetraktare inte lätt att ta till sig en abstrakt bild. Utveckling sker genom olika 

stadier och det första har gymnasieelever passerat.53 I det andra stadiet tycker man bara om 

realistiska bilder, vilket följs av att man gillar det som är uttrycksfullt.54 Genom att använda 

sig av en formanalys kan man ge betydelse till de abstrakta och kanske öka intresset hos 

elever som befinner sig i dessa stadier.  

    De flesta analysmetoder innehåller en grundläggande registrerande del som kan sägas 

motsvaras av formanalysen. Därför kan denna metod vara en första ingång till bildanalys. 

Genom att beskriva får eleverna träna olika begrepp och lära sig om färg-, formspråk och 

komposition. Fokus ligger alltså på bildens uttryck, som i sig kan rymma ett innehåll. En 

positiv aspekt av denna analysmetod är att eleverna bara har ett perspektiv att fokusera på. 

Däremot mister man kontextuella aspekter som exempelvis konstnärens intention eller dennes 

tidigare verk, men det kan man naturligtvis lägga till genom att kombinera med andra 

metoder.  

    Utifrån formanalysen kan man sedan gå vidare och tolka det vi registrerat, och det kan man 

göra med hjälp av stilanalys. 

 

STILANALYS 

På samma sätt som man kan lära sig att känna igen handstilar kan man även lära sig att känna 

igen olika konstnärers sätt att uttrycka sig i bild och form. Men stilanalysen är kanske bäst 

lämpad för att identifiera olika genrer och konstnärsriktningar. Vår konsthistorias riktningar 

har definierats genom stilanalys.55 Det negativa med denna analysmetod är att man måste 

                                                 
51 Sandström, Sven (1999), ”Bildanalysens utvecklingslinjer” i Cornell, Peter (red) Bildanalys, teorier, metoder, 
begrepp (Malmö: Gidlunds) s. 44. 
52 Borgensen, Terje & Hein Ellingsen (1994), Bildanalys (Lund: Studentlitteratur) s. 152. 
53 Parson, Michael J (1994), How we understand art (Cambirdge: University Press) s. 21. 
54 Ibid. s. 23-24. 
55 Eriksson, Yvonne & Anette Göthlund (2004), Möten med bilder (Lund: Studentlitteratur) s. 28. 
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generalisera, medan det i verkligheten kanske är så att ingen helt faller inom gräsen för vad 

olika stilar sägs innebära och innehålla.56 

    Genom att använda sig av denna metod kan elever lära sig känna igen tekniker och olika 

stilar. Man kan exempelvis använda den för att eleverna ska få upptäcka förändringar inom 

konsthistorien. 

 

IKONOGRAFI / IKONOLOGI 

Förutom beskrivning av bildens uttryck kan man vara intresserad av bildens innehåll. Erwin 

Panofsky (1892-1968), en tysk-amerikansk konsthistoriker utvecklade denna metod som kan 

vara användbar särkskilt när man inte känner till den kulturhistoriska tradition där bilden 

skapats eller något om konstnären.57 

    Analysen är uppdelad i tre nivåer där den första behandlar bildens naturliga eller primära 

betydelse. Andra nivån rör den konventionella eller sekundära betydelsen och slutligen 

avläser man den inre betydelsen eller innehållet på nivå tre.58 Dessa betydelser analyseras 

sedan i tre steg enligt följande:  

    Preikonografisk beskrivning59 är det första steget. Pre, som betyder före, gör att man kan 

tolka det som nivån innan den ikonografiska. Här ska man registrera motiven i bilden, vilket 

resulterar i en beskrivning. Man ska alltså avläsa former som exempelvis människor och träd, 

vilket innebär att vi inte behöver någon fackkunskap i detta läge. 

    När man sedan kommer till den ikonografiska analysen, vilket är steg två, krävs det att man 

har kunskaper om bildhistorien och olika bildkonventioner. Utan denna kunskap blir det svårt 

eller omöjligt att göra en bedömning av motivet utifrån den tradition där den skapades. Vid 

denna nivå fastställer och identifierar man vem eller vad som finns på bilden.60  

    Slutligen sammanfattar man tolkningen genom att se bilden i en kulturell, historisk och 

samhällelig kontext. Kunskap om kulturen, historien, samhället, idéhistorien och det politiska 

klimatet som rådde när bilden skapades är alltså nödvändigt vid denna nivå. Personligheten 

hos konstnären kan också avspegla sig och komma till uttryck i bilden, men för att avgöra det 

måste man ha kunskap även om konstnären. Detta är alltså den inre betydelsen eller innehållet 

vilka tolkas ur den ikonologiska betydelsen.61 

                                                 
56 Ibid. s. 28. 
57 Borgensen, Terje & Hein Ellingsen (1994), Bildanalys (Lund: Studentlitteratur) s. 155. 
58 Ibid. s. 156. 
59 Eriksson, Yvonne & Anette Göthlund (2004), Möten med bilder (Lund: Studentlitteratur) s. 33. 
60 Borgensen, Terje & Hein Ellingsen (1994), Bildanalys (Lund: Studentlitteratur) s. 156. 
61 Ibid. s. 156-157. 
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    Genom den ikonografiska analysen fångar man upp många aspekter vilket breddar 

analysen. Dessutom hjälper de olika nivåerna till att strukturera analysen, eftersom man 

egentligen följer ett schema, vilket kan underlätta för elevernas förståelse. Att det bara är tre 

nivåer minskar risken för att man ska blanda ihop de olika stegen.   

  

SEMIOTISK ANALYS 

Ordet semiotik betyder teckenlära och behandlar alla sorters tecken, inte bara bildliga tecken 

utan även tecken inom lingvistik och kultur. Semiotiken, som även kan kallas semiologi, 

studerar hur vi människor uppfattar världen och hur den förmedlas till oss. Livsvärlden är 

alltså utgångspunkten och det intressanta är hur vi människor upplever den.62 Den 

traditionella kommunikationsmodellen som går ut på att en sändare skickar ett enkelriktat 

meddelande till en passiv mottagare ifrågasätts av semiotiken som anser att mottagaren har 

stor del i hur meddelande tolkas. Sändaren kan alltså aldrig helt styra mottagaren, utan denna 

tolkar meddelandet utifrån tidigare erfarenheter.63 Man lägger även vikt vid vilket medium 

som använts när man skickat ett meddelande. Vi tolkar ett budskap olika beroende på ifall vi 

ser det på TV, på ett galleri eller i en veckotidning. Hur ett budskap är medierat har alltså 

betydelse för hur vi uppfattar det.64    

    Inom semiotiken är tecknet indelat i två delar, uttryck och innehåll. När dessa kombineras 

efter bestämda regler, även kallat grammatik, bildas koder. För att kunna läsa och förstå dess 

koder måste vi ha kunskap om dem, för de är inte medfödda utan en kunskap som skapas 

inom kulturen.65 

    Ikoniskt tecken, index och symbol är de olika tecken som semiotiken arbetar med. Det 

ikoniska bygger på en likhet med verkligheten, medan symbolen är en kulturell konvention. 

Index bygger på närhet, vilket kan exempelvis förklaras med att rök är ett index för eld.66 

    Två grundbegrepp inom semiotiken som beskriver olika teckens betydelser är denotation 

och konnotation. Denotationen är själva beskrivningen, eller tecknets grundbetydelse. 

Konnotationen är den kulturella association som tecknet kan vara bärare av.67 

                                                 
62 Marner, Anders (1999), Burkkänslan (Umeå: Institutionen för estetiska ämnen vid Umeå universitet) s. 21. 
63 Eriksson, Yvonne & Anette Göthlund (2004), Möten med bilder (Lund: Studentlitteratur) s. 36-37. 
64 Ibid. s. 37. 
65 Borgensen, Terje & Hein Ellingsen (1994), Bildanalys (Lund: Studentlitteratur) s. 167. 
66 Eriksson, Yvonne & Anetter Göthlund (2004), Möten med bilder (Lund: Studentlitteratur) s. 37-38. 
67 Borgensen, Terje & Hein Ellingsen (1994), Bildanalys (Lund: Studentlitteratur) s. 167-168. 
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BILDENS OLIKA RUM INOM SEMIOTIKEN     

För att strukturera en analys delar man upp en bild i olika rum. Genom denna uppdelning 

kommer man åt flera olika aspekter av bilden, som annars kanske inte är så uppenbara och 

som kan ge en ytterligare aspekt till en bildanalys. Marner tolkar dessa rum utifrån vad Göran 

Sonessons skriver i sin bok Bildbetydelser.    

    Avbildningsrummet är den yta som rymmer bildens uttrycksplan, där själva illusionen 

skapas. I detta rum ser man former och färger. Detta rum är alltså illusionen av det avbildade 

rummet, vilket är verklighetens rum. Detta rum beskriver bildens innehåll.68 Det referentiella 

rummet lägger till allt som sker utanför bilden, alltså det rum som i fantasin omger det 

avbildade rummet, exempelvis runt konstnären eller fotografen. Här kan betraktaren lägga till 

sånt som saknas i en bild som lukt, smak och rörelse. Även det som händer före och innan 

bilden skapas hör till detta rum som en referentiell tidsdimension.69 Ramrummet är ramen 

eller väggytan strax utanför bilden, medan avbildbarhetsrummet är platsen där bilden och 

betraktaren finns. Exempel på det kan vara ett galleri, en tidning, vid tv:n eller på en mur. Var 

man ser en bild påverkar naturligtvis hur man upplever bilden, därför är detta en viktig del av 

analysen. 70   

     

BILDENS TRE KATEGORIER INOM SEMIOTIKEN 

En sista viktigt aspekt i den semiotiska analysen som betonar kontextens betydelse är 

Sonenssons indelning av bilden i tre kategorier. Bildens funktionsart beskriver vilka 

funktioner bilden har och vilka effekter den ger. En bild kan exempelvis vara reklam, 

propaganda, informativ eller konst. Konstruktionsarten, beskriver hur bildtecknet är 

uppbyggt, exempelvis om det är en målning, fotografi eller en teckning. Slutligen beskriver 

cirkulationsarten vilket medie bilden sänds genom.71 Analysen är alltså beroende av ifall 

meddelandet är skickat på ett privat vykort eller om det kommer via en TV-sändning.  

    Den semiotiska analysen är den mest allsidiga av de analyser som presenteras i detta arbete. 

Den har en viktig funktion genom att den vetenskapliggör bildämnet och analysen,72 vilket 

också försvarar användandet av den. Analysen passar dessutom utmärkt för granskning av 

mediebilder eftersom den undersöker faktorer kring bilden som kontext, avsändare och dylikt.   

                                                 
68 Sonesson, Göran (1992), Bildbetydelser (Lund: Studentlitteratur) s. 183. 
69 Marner, Anders (1999), Burkkänslan (Umeå: Institutionen för estetiska ämnen vid Umeå universitet) s. 27. 
70 Ibid. s. 27. 
71 Ibid. s. 37. 
72 Ibid. s. 7. 



 19

    Däremot kan den vara svår att sätta sig in i och kräver kanske ett gediget arbete kring 

analys och samtal om bilder. Genom att successivt arbeta med mer och mer terminologi är det 

inte alls omöjligt att använda den semiotiska metoden i gymnasiet.  

 

FEMINISTISK BILDANALYS 

Feministisk bildanalys är inte en speciell metod så som den semiotiska eller ikonografiska 

modellen. Något utarbetat feministiskt fackspråk finns heller inte.73 Målet är istället att 

ifrågasätta den manliga normen och ”geni” begreppet som historiskt endast varit förbihållet 

män.74 Den väsentligaste frågan har varit varför kvinnors konst inte historiskt har räknats som 

konst?75 Bland annat har textil konst, som framförallt skapats av kvinnor, inte räknats in i 

konstbegreppet förrän på 1970-talet.  

    Olika genrer inom konstvärlden har traditionellt räknats som mer värda, genom att det 

funnits en indelning i hög och låg konst, som samtidigt kopplats till manligt och kvinnligt.76 

Stort fokus har legat på att historiskt forska och dokumentera kvinnliga konstnärers liv och 

arbeten, för att ge dem en plats i historiebeskrivningar, men också för att undersöka om 

kvinnor har en egen bildtradition som skiljer sig från männens.77  

    ”I det teoretiska arbetet återkommer motsatspar som manligt/kvinnligt, publikt/privat, 

professionellt arbete/domestikt arbete, kultur/natur vilka analyseras utifrån ett 

maktperspektiv.”78 

    Feministisk bildanalys har alltså ett könsperspektiv där man frågar sig vilken betydelse kön 

har haft för konstvärldens makt- och verksamhetsfördelning. Men för att inkludera både män 

och kvinnor som forskningsobjekt och i arbetet med forskning har man börjat gå över från 

namnet kvinnoforskning till genusforskning istället.79  

    Skolan har i uppdrag att befrämja mäns och kvinnors lika rätt och lika utsikter på ett 

medvetet och aktivt sätt. Dessutom ska eleverna, utan fördomar om manliga eller kvinnliga 

verksamheter, inspireras att utveckla det de är intresserade av.80 Konsthistoriens exkluderande 

                                                 
73 Werkmäster, Barbro (1999), ”Feministisk bildanalys” i Cornell, Peter (red), Bildanalys, teorier, metoder, 
begrepp (Malmö: Gidlunds) s. 120. 
74 Lindberg, Anna Lena (red.) (1995), Konst, kön och blick (Stockholm: Nordstedts) s. 15. 
75 Ibid. s. 10. 
76 Ibid. s. 12-13. 
77 Werkmäster, Barbro (1999), ”Feministisk bildanalys” i Cornell, Peter (red), Bildanalys, teorier, metoder, 
begrepp  (Malmö: Gidlunds) s. 122. 
78 Ibid. s. 122 
79 Lindberg, Anna Lena (red.)(1995), Konst, kön och blick (Stockholm: Nordstedts) s. 14. 
80 Skolverket, ”Läroplan för de frivilliga skolformerna” (Lpf 94) i Lärarförbundet (2001), Lärarens handbok 
(Stockholm: Lärarförbundet) s. 38. 
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av kvinnor kan kompletteras med att man sätter fokus på kvinnors arbete inom konsten, men 

även deras frånvaro. Feministisk bildanalys kan även synliggöra historiska och rådande 

maktstrukturer som hindrar kvinnor och män från att nå ett jämställt samhälle. Kanske kan 

denna analys förtydliga för pojkar och flickor i gymnasiet hur vi många gånger styrs av 

osynliga strukturer i samhället. Under gymnasietiden arbetar många med att forma sin 

identitet.  Det kan vara styrkande att ha en könsidentitet att identifiera sig med. Samtidigt kan 

denna identitet vara svårt att bryta med och ibland även svår att leva upp till.  

 

POLARISERANDE BILDANALYS 

Grundläggande för denna metod är att man undersöker motsatser som kan finnas i uttrycket 

eller innehållet. Analysen kan utföras på en enda bild, men även på en grupp bilder, och då 

undersöker man motsättningar kring ett gemensamt tema.81  

    Vid ett sådant arbete följer man en arbetsgång indelat i sex olika moment där insamling är 

det första. De bilder man tar med i undersökningen ska vara representativa för det man vill 

analysera, men bör också ha en bredd så att man täcker in alla aspekter. Andra steget är att 

klassificera bilderna i grupper som hör samman, exempelvis stilar, tekniker och annat som är 

likt eller olikt. Viktigt är att man delar av arbetet i två delar som polariserar varandra. Arbetet 

systematiseras nu genom att man sorterar bort material som inte behövs och på så sätt 

profileras olika riktningar i undersökningen. Helst vill man bara ha några representativa 

exempel kvar. Genom att använda sig av två huvudaxlar där den ena undersöker samtida 

bilder, synkron axel, och den andra utreder hur ett tema sett ut under en längre tid, diakron 

axel,82 kan man förtydliga ett arbete. Eventuellt kan man nu behöva göra en komplettering till 

det material man har, innan man kommer till analysen. I detta stadium väljer man ut några 

bilder som man enskilt djupanalyserar. Det slutliga momentet innebär en jämförande eller 

polariserande analys av materialet i stort. Genom en granskning där man jämför likheter och 

skillnader bilder emellan kan man synliggöra och belysa olikheter och motsättningar i det 

tema man undersökt. Analysen handlar alltså inte om att hitta rätt svar utan om att jämföra.83 

    Genom denna analysmetod kan man komma fram till intressanta resultat, men det är kanske 

inte den metod man introducerar bildanalys med. För att hantera analysen är det nog bra om 

man har en terminologi och kunskap om olika färg-, form och kompositionselement så att 
                                                 
81 Nordström, Gert Z (1999), ”Polariserande bildanalys” i Cornell, Peter (red.), Bildanalys, teorier, metoder, 
begrepp  (Malmö: Gidlunds) s. 266. 
82 Ibid. s. 268. 
83 Ibid. s. 268. 
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man ser vad man kan jämföra. Dessutom kan insamlingen var tidskrävande när man 

undersöker ett tema, och tid verkar ofta vara en bristvara i skolan. 

 

KOMPARATIV ANALYSMETOD 

Med hjälp av denna analysmetod kan man jämföra ett konstverk med ett annat konstverk eller 

ett tema med ett annat, precis som den polariserande. Inom denna metod finns det fyra olika 

jämförelser man kan göra, vilka också kan kombineras med varandra. Det första är en 

immanent (inneboende) komparation, där man undersöker ”bilden som bild eller bilden i 

relation till andra bilder.”84 I den andra jämförelsen utgår man från politiska, sociala och 

psykologiska faktorer. Här sätter man bilden i förhållande till dessa faktorer i en transcendent 

(överskridande) komparation.85 Genom att lägga fokus på hur verket eller temat utvecklats 

genom historien gör man en genetisk komparation. Fenomenell komparation är endast 

inriktad på hur verket eller temat framträder. Här är man inte intresserade av att ge 

förklaringar till bakomliggande orsaker eller hur verket kom till.86  

    Liksom den polariserande analysen är detta en metod som kräver att man har en 

begreppsapparat. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
84 Dunér, Sten (1999), ”Komparativ analysmetod” i Cornell, Peter (red), Bildanalys, teorier, metoder, begrepp 
(Malmö: Gidlunds) s. 200. 
85 Ibid. s. 200. 
86 Ibid. s. 201. 
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ÖVNINGAR KOPPLADE TILL BILDANALYS 

 

ALLMÄNNA ÖVNINGAR 

TILLÄGNA SIG BEGREPP 

För att tala om bilder och konst behöver man kanske inte från början använda sig av begrepp, 

men för att kunna utveckla ett samtal eller en analys bör man behärska en viss terminologi. 

När man beskriver, analyserar och tolkar bilder måste man ha ord för det man vill skriva eller 

säga.  

    Man behöver en begreppsapparat som man naturligtvis ska lära sig i skolan, men för att 

göra det lite mer verklighetsanknutet kan man besöka en bildkonstnär eller en skulptör. 

Genom att eleverna sedan intervjuar den man besöker om tekniker, material, färger, samt hur 

denne tänker om sin konst, kan de både lära sig om dessa, men även lära sig nya begrepp.87  

    Ett konstnärsbesök är intressant ur många aspekter, men tyvärr tror jag att det i skolan ofta 

blir mer som en rolig utflykt. Genom att eleverna förbereder sig med frågor kan de skapa en 

dialog med konstnären där kunskap skapas genom diskussion och interaktion.88 På så sätt tar 

man verkligen tillvara på besöket. 

     

FILOSOFISKA FRÅGOR 

Ibland är det svårt att se bortom de egna föreställningarna. Genom samtal i grupp där 

filosofiska aspekter diskuteras kan man skapa en förståelse genom interaktion med andra. 

Eleverna får enligt sociokulturell teori möjlighet att pröva sina tankar och lära sig av andra. 

För att vidga elevers åskådning och verkligen ge dem en möjlighet att fritt prata kring konst 

och skapande, kan man använda sig av vad Elisabeth Skoglund kallar filosofiska frågor.  

 
”Vad är konst? Ge exempel! Motivera! 

Vem gör konst? 

När blir någonting konst? 

Hur blir något konst? 

Vem bestämmer vad som är konst? 

Vad var konst då? vad är konst idag?” 89 

                                                 
87 Skoglund, Elisabeth (2005), Konstsamtal, samtalskonst (Stockholm: Cura) s. 35. 
88 Dysthe, Olga (2003), Dialog, samspel och lärande (Lund: Studentlitteratur) s. 109. 
89 Skoglund, Elisabeth (2005), Konstsamtal, samtalskonst (Stockholm: Cura) s. 40. 
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ÖVNINGAR SOM KAN KOPPLAS TILL FORMANALYS 

I formanalysen fokuserar man som sagt på de element som bygger upp bilden. Formanalysen 

ligger till grund för många andra delar i analysen och det är därför viktigt att man lär sig 

beskriva noggrant. Man kan säga att den deskriptiva formanalysen presenterar bildens 

denotationer.  

    Genom att grundligt studera en bild kan man bli medveten om detaljer och helheter som 

man tidigare inte sett, eller tänkt på. När man skriftligt eller muntligt beskriver en bild tvingas 

man att verkligen titta efter och precisera sig mer noggrant än när man bara tänker för sig 

själv.90 Ur dessa iakttagelser kan sedan betydelser och associationer utvecklas. Följande 

övningar är alltså inriktade på att öva elevernas fantasi, deras terminologi och förmåga att 

beskriva. 
     

BESKRIVA FÄRGER 

För att öva elevernas fantasi och öka deras förråd av fackord kan de få i uppgift att undersöka 

en målnings olika färger så precist som de bara kan. Läraren inleder med att berätta hur man 

kan definiera olika färger genom att använda sig av allmänna associationsbegrepp som 

exempelvis himmelsblå, facktermer som cyanblå men även genom sin fantasi egna uppfunna 

ord som exempelvis Svenskaflaggansblå.91  

    Denna övning kan vara en enskild övning där man gemensamt redovisar alla begrepp för att 

på så sätt lära sig av varandra, men det kan även vara ett moment i en större analys.  
     

ÖVA TYDLIGHET 

Målet med denna övning att träna elever att beskriva så tydligt att andra förstår. Tanken är att 

man arbetar två och två där en person beskriver en linjeteckning så noggrant att personen som 

lyssnar kan följa beskrivningen och rita av bilden.92 Med tanke på att man ska kunna rita upp 

en bild utifrån en beskrivning utan att se originalet gäller det att man inte väljer en allt för 

komplicerad bild. Målet är att eleverna byter plats efter att den första beskrivningen är klar så 

att båda får pröva alla roller. Eleverna måste precisera sina skildringar för att den som ritar 

ska förstå, vilket gör att man övar sin egen förmåga. Övningen innehåller dessutom ett litet 

spänningsmoment eftersom det avritade blir ett resultat av elevernas samarbete.  

      
                                                 
90 Dysthe, Olga (2003), Dialog, samspel och lärande (Lund: Studentlitteratur) s. 279. 
91 Skoglund, Elisabeth (2005), Konstsamtal, samtalskonst (Stockholm: Cura) s. 36. 
92 Ibid. s. 37. 
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EFTERLYST 

Ett annat sätt att få elever intresserade av konst, är att de ska söka fram en bild efter en 

beskrivning. Detta kan man göra i en större konsthall eller i klassrummet om man har flera 

utklippta bilder. Elevernas första uppgift blir att hitta ett verk som de sedan ska beskriva så 

noggrant att någon annan kan känna igen det valda verket. Beskrivningen skall göras skriftigt 

så att man sedan kan dela ut lapparna till någon annan i gruppen som får i uppgift att hitta 

bilden.93 Precis som i övningen öva tydlighet kan detta vara en rolig och spännande övning. 

Framför allt måste eleverna noggrant iaktta utställningens bilder för att finna den efterlysta.  

     

VAD KAN EN LITEN DEL SÄGA OM HELHETEN  

Läraren väljer ut en bild och täcker över allt utom ett litet hål. Utifrån den lilla synliga delen 

ska eleverna sedan få associera fritt och fundera över vad som kan dölja sig bakom det dolda. 

Den detalj man väljer ut ska inte vara för tydlig, så att det blir en överraskning när man få se 

hela bilden. Ett moment som detta kan bli spännande för eleverna, och när de har funderat 

över vad som är dolt blir de förmodligen nyfikna på att se hela bilden. När man sedan visar 

hela bilden kan man diskutera hur verkligheten skiljer sig från elevernas förväntning på hur 

bilden skulle se ut.94  
     

BETYDELSER AV FÄRG OCH FORM 

Ovana bildbetraktare kan ha svårt att ta till sig abstrakta verk. För att underlätta förståelsen av 

en nonfigurativ bild kan man börja med att visa den tänkta bilden, för att sedan gå in i olika 

färg och formelement. Man kan fundera över vilka känslor olika färger ger, exempelvis att 

man kan bli lugn av grön, vilket kan bero på att man kopplar den till naturen. Men också att 

grönt i de flesta nyanser är en kall färg. Vidare anses kantiga former hårda, medan runda 

former känns mjuka.95 

    Övningen går nu vidare genom att eleverna får skapa en bild i färg och form som beskriver 

olika ord som exempelvis glädje, ilska och frusenhet. Orden delas ut på lappar som de inte får 

visa för varandra. Som avslutning ska nämligen alla bilder sättas upp på väggen. Läraren läser 

upp orden i tur och ordning och eleverna gissar vilket ord som hör till vilken bild.96  

                                                 
93 Marner, Anders (2000), Konstpedagodiska metoder, opublicerat manuskript (Umeå: Institutionen för estetiska 
ämnen) opag. 
94 Ibid. 
95 Ibid. 
96 Ibid. 
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    Slutligen kan man återgå till den första abstrakta bilden. Nu har eleverna verktyg för att 

tolka färg och formelement i bilden, vilket gör att de kan associera till olika betydelser. 

     

HITTA BILDEN BAKOM TITELN 

Vid ett besök på en utställning eller konsthall delar man in eleverna i mindre grupper om 2-4 

personer. Läraren ska ha förberett lappar, som delas ut till eleverna, med olika påhittade titlar 

som exempelvis obeskrivlig lycka eller det är bråttom! Elevernas uppgift är nu att hitta den 

bild som har titeln på lappen. Nu har de något att söka efter under besöket och kommer på så 

sätt att mer noggrant studera bilderna. Övningen ska resultera i en diskussion där eleverna ska 

motivera sitt val av bild till titel. Förmodligen har olika grupper valt olika bilder vilket 

eleverna kan lära sig av.  

    Eftersom det inte finns något rätt svar, kan alla svar bli godkända beroende på elevernas 

motivering.97 Som avslutning kan läraren berätta lite om bildernas verkliga bakgrund, som 

eleverna förmodligen är intresserade av att höra, när de nu är engagerade i verket. 
 

BILDENS PERSPEKTIV PÅVERKAR UPPLEVELSEN 

Detta är en övning där man visar eleverna hur olika perspektiv kan påverka hur man upplever 

en bild. Man kan säga att man tydliggör ett stilgrepp. Elevernas uppgift är att jämföra bilder 

med olika perspektiv, där fågel-, grod- och normalperspektiv finns representerat. Tanken är att 

man använder sig av bilder med människor på.  

    Elevernas uppgift blir att beskriva vilken synvinkeln är i de olika bilderna, och som följd av 

det hur bilden påverkas av de olika perspektiven och hur personen på bilden upplevs. 

Slutligen gäller det för eleverna att finna så många skillnader mellan bilderna som de kan.98  

 

ÖVNINGAR FÖR ATT SKILJA MELLAN OLIKA TECKENBETYDELSER 

Det kan vara svårt att skilja på vad som är en privat association, en denotation eller en 

konnotation. Därför kan man använda sig av övningar där man lägger fokus på detta och 

verkligen använder sig av olika begrepp för att på så sätt underlätta för elevernas lärande. 

Färg-, form- och kompositionselement kan ha betydelser som är kulturellt bestämda, det vill 

säga konnotationer. Vissa av dessa kanske man känner igen, medan andra kan tillhöra en 

                                                 
97 Ibid. 
98 Borgensen, Terje & Hein Ellingsen (1994), Bildanalys (Lund: Studentlitteratur) s. 50-52. 
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historisk epok eller annan kultur, och därför kan det vara intressant att samtala kring hur man 

uppfattar olika tecken. 

  

PERCEPTION – RECEPTIONSSTUDIE 

Denna övning är en kombination av flera moment. Först arbetar man med beskrivning av 

dentotationer genom vad som samtidigt är en liten receptionsstudie. Slutligen får eleverna 

arbeta med sina privata associationer. Man kan säga att denna övning handlar om att lära sig 

se och att använda sin kreativitet.99 

    I uppgiftens första del arbetar eleverna alltså med bildens denotationer, och det kan vara 

smart att nämna begreppet för dem och även ge en förklaring av det.  

    Förbered övningen genom att välja en intressant bild och utifrån den göra en lista med olika 

föremål som finns med på bilden, men ta även med föremål som inte återfinns där. Berätta för 

eleverna att de ska få se en bild under några få sekunder och att de ska försöka komma ihåg så 

många detaljer som möjligt. Efter att de tittat på bilden får de kryssa i de föremål på listan 

som fanns i bilden. Visa bilden igen och jämför vad eleverna har sett. 

    När vi kommer till uppgiftens andra del får eleverna arbeta med privata associationer. 

Utifrån denna övning när eleverna närstuderat en bild kan man gå vidare genom att de får 

skriva en berättelse, eller göra en egen bild, med utgångspunkt i den visade bilden. Stödfrågor 

kan då vara. Vad har hänt? och vad kommer att hända? Berättelserna och bilderna kan sedan 

vara en utgångspunkt för diskussioner i smågrupper. 100 

    

JÄMFÖRA ASSOCIATIONER 

Låt eleverna titta på en bild som de förhoppningsvis inte känner igen, eller i alla fall inte 

känner namnet på. Eleverna ska sedan individuellt skriva ned de associationer som bilden ger 

dem. Utifrån anteckningarna ska de sedan ge verket en passande titel. Som avslutning ska de 

jämföra sina associationer med någon annan och diskutera vad de är eniga eller oeniga om.101 

Eftersom man utgår från sig själv och sina erfarenheter är det också viktigt att berätta varför 

man tolkar en bild som man gör, för att andra ska förstå. Denna övning kan ge elever en 

förståelse för vad som är privata associationer och vad som kan vara kulturella associationer. 

                                                 
99 Ibid. s. 30-31. 
100 Ibid. s. 27-30. 
101 Ibid. s. 58. 
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Därför kan en följdfråga på övningen vara att de ska fundera över varför vissa kopplingar som 

bilden ger är gemensamma medan andra inte är det. 

 

KONTEXTENS BETYDELSE 

Hur vi tolkar en bild beror som sagt på vad vi vet om bakgrunden till bilden. Vem var 

konstnären? Vilken tid och kultur levde denne i? Vad ville denne säga med verket?  

 

HUR BAKGRUNDSINFORMATIONEN STYR VÅR TOLKNING 

För att visa eleverna hur bakgrundinformationen styr vår tolkning kan man göra ett litet 

experiment. Dela upp klassen i tre delar och ge dem sedan samma bild att göra en analys från, 

men bara en grupp får all bakgrundsinformation. En av de återstående grupperna får kanske 

titeln och konstnär (eller annan sparsam information), medan den sista gruppen inte får något 

förutom bilden. Genom att jämföra de tre gruppernas analys får eleverna en tydlig bild av hur 

viktig bakgrundsinformationen kan vara för en korrekt tolkning.102 Det är förmodligen lättare 

att åskådliggöra en sådan aspekt genom ett experiment som detta, där de själva skapar sig den 

kunskapen, istället för att läraren berättar om det för eleverna. Eftersom alla inte alltid har all 

bakgrundsinformation är det även intressant att se hur olika man kan uppfatta ett budskap, 

vilket eleverna bör vara medvetna om i sitt eget bildskapande.   
 

OLIKA REPORTAGE – SAMMA HÄNDELSE 

Ge eleverna en inblick i att vår historia inte är objektivt sann utan att allt bara är tolkningar. 

Låt eleverna söka reda på en händelse som rapporterats av olika tidningar och sedan jämföra 

text och bilder. På så sätt kan de själva undersöka vilken skillnad som kan uppstå i olika 

dokumenteringar.103 

 

 

                                                 
102 Ibid. s. 132. 
103 Ibid. s. 92. 
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SAMMANFATTNING AV RESULTAT 

När jag letade efter en samtalsmetod stötte jag på Lindahls och Skoglunds böcker. Lindahl 

presenterade ett förhållningssätt snarare än en metod, medan Skoglund är väldigt precis i den 

metod hon föreslår. Båda dessa har paralleller till den sociokulturella teorin och det är därför 

jag valt att ta med dem. Eftersom deras förhållningssätt är så olika kan man se dem som 

komplement till varandra. 

    I mitt sökande efter verktyg till bildsamtal och analys fann jag så många som åtta olika 

analysmetoder som det alla finns en användbarhet för i skolan. Däremot finns det metoder 

som är lättare att börja med, när man aldrig arbetat med analys tidigare. Dessa är 

formanalysen och den ikonologiska/ikonografiska metoden, eftersom de innehåller tydliga 

moment av beskrivande. Den semiotiska metoden är den mest allomfattande och den som kan 

vetenskapliggöra bildämnet. Därför borde man använda sig av den, men det kräver att läraren 

behärskar metoden och att eleverna är förtrogna med vissa begrepp innan den introduceras för 

dem. Den feministiska analysen har en tydlig plats i gymnasieskolan eftersom den tillför ett 

genusperspektiv till undervisningen, vilket också möjliggör att lättare uppfylla läroplanen.  

    För att mer konkret visa hur man kan arbeta med bildsamtal och bildanalys har jag 

redogjort för ett antal övningar som jag kopplar till några av analysmetoderna. 
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DISKUSSION 

Syftet med mitt arbete har varit att skapa verktyg för hur jag kan arbeta med elever för att ge 

dem en större medvetenhet kring bilder de möter i sitt vardagsliv ute i samhället, konstbilder 

och förstås också bilder de skapat själv. Jag har försökt lära mig en terminologi genom att 

studera olika analysmetoder. Utifrån dessa har jag sökt efter praktiska övningar som kan 

öppna upp för samtal och analyser kring bilder. Förutom det har jag även sökt efter metoder 

att föra samtal tillsammans med eleverna. 

    Jag tror inte att det finns någon universell metod som passar alla lärare, men däremot bör 

man skaffa sig ett didaktiskt koncept varifrån man kan utgå. På så sätt har man möjlighet att 

utvärdera sin undervisning. Olika metoder passar också olika elevkategorier, exempelvis 

beroende på vilken av Parsons stadier de befinner sig i. 

    När jag valt ut material har processen naturligtvis påverkats av mina egna intressen och 

erfarenheter. Det är inte alls säkert att de samtalsmetoder eller analysmetoder jag presenterat 

kommer att fungera för alla vid alla tillfällen, men däremot kan det vara bra att ha en 

utgångspunkt där man kan börja. Vilket arbetssätt och vilket metod som fungerar beror nog 

väldigt mycket både på mig som lärare, men även på vilket elevgrupp jag möter.  

 

SAMTAL 

Lindahl fann olika samtalsmetoder i sin undersökning och den som jag fastnade för var det 

kreativa samtalet som har mycket gemensamt med den sociokulturella teorin. I hennes 

kreativa samtal finns eleverna och deras verksamhet i centrum. Pedagogen ska 

uppmärksamma vad eleverna gör och den förändring och utveckling som de går igenom. 

Ytterligare en uppgift för läraren är att utmana eleverna och deras tankar, genom frågor och 

det sätt de ställs på, men även genom att läraren är nyfiken och öppen. Elevernas frihet till 

samtal och delaktighet i samtal är en hörnsten, liksom att detta bearbetande av kunskap måste 

få ta tid. Lindahl ger ingen specifik lösning på hur ett lärande samtal bör se ut och hon 

presenterar heller inga metoder, utan de är som synes mer förhållningssätt som går att anpassa 

efter situation och person. Detta didaktiska förhållningssätt verkar förnuftigt och det passar 

väl in i vad jag lärt mig under mina år som student på lärarutbildningen, men ibland kan det 

kännas bra att även få förslag på konkreta metoder.   

    Till skillnad från Lindahl är Skoglund ganska specifik i hur hon anser att ett givande samtal 

bör genomföras. Hon beskriver rummet, placeringar av deltagare och förberedelser och andra 
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faktorer som hon anser är viktiga. Jag tycker faktiskt att många av de tips hon ger känns 

relevanta, men samtidigt kan det vara svårt att ständigt följa dem till punkt och pricka. Det är 

inte alltid man kan avsätta två timmar till samtal om bilder, men hennes grundtanke att 

samtalet måste få ta tid så att alla hinner reflektera och tala är god. Man kan heller inte alltid 

styra över lokalers utformning, men man kan ta till vara på det man har.  

    Skoglund betonar vikten av att tydligt förklara skillnaden mellan ett terapeutiskt samtal och 

det pedagogiska samtalet. Jag tror att det finns en poäng i att förklara vad det är att vara 

personlig till skillnad från att vara privat, för ingen ska behöva känna att man har sagt något 

privat som man sedan ångrar. Sedan är det upp till pedagogen att lägga tonen för samtalen 

eftersom det är denna som har ansvaret.  

    Hennes tanke är att alla har rätt till sin åsikt, men att man alltid måste motivera den, vilket 

jag tycker är förnuftig. Enligt den sociokulturella teorin så skapas kunskapen när den 

formuleras. Kanske är det så att man inte riktigt har prövat sina teorier, och när man gör det så 

märker man att de inte håller. När åsikter kommer upp till ytan finns det även en chans att 

bemöta dem. Detta skapar en arena för att arbeta med skolans värdegrund. Däremot ställer det 

stora krav på att läraren ska kunna bemöta allt.  

    Enligt mina erfarenheter från den verksamhetsförlagda utbildningen fungerar samtal bättre 

när eleverna haft möjlighet att förbereda sig och arbeta inom ämnet i mindre grupper innan 

man samlas i helklass, än ifall jag som lärare plötsligt konfronterar dem med en fråga eller ett 

ämne. I de mindre grupperna ges de möjlighet att pröva sina tankar och tillsammans formulera 

kunskap kring området.  

 

ANALYSMETODER 

I min introduktion till bildanalys presenterar jag den grundläggande kunskap jag tycker att 

man kan behöva när man arbetar med bildanalys. Framför allt var det bra för min egen 

förståelse att kartlägga och utreda vissa begrepp. För min egen del skulle jag vilja fördjupa 

mig ännu mer.  

    De olika analysmetoderna finns med i arbetet för att jag ville undersöka dem och vilka av 

dessa som kan vara användbara. Det visade sig att formanalysen är en mycket grundläggande 

metod där man i princip kan välja om man vill använda sig av begrepp. Anledningen till att 

jag anser den grundläggande är att den innehåller en noggrant beskrivande del, vilken ligger 

till grund för analys. Formanalysen kan göras mycket enkel och endast innehålla en 

beskrivande del, men även utökas efter behov och kunskap i ämnet.  
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    Stilanalysen ska vara ett tillägg till formanalysen, men den känns inte som den mest 

intressanta när målet är att göra elever medvetna om bilder.  

    Ikonografin eller ikonologin är en ganska konkret modell med ett tydligt schema på tre 

punkter som man ska följa, vilket underlättar arbetet för eleverna som kan koncentrera sig på 

en punkt i taget.  

    Den semiotiska metoden tror jag är den bästa metoden, om man verkligen behärskar den. 

Med hjälp av dess terminologi kan man undersöka fler aspekter än med de andra metoderna, 

men en förutsättning är att man förstår innebörden av de olika begreppen. Som metod 

vetenskapliggör den bildämnet som annars ibland, av många ses som ett pysselämne. Jag tror 

att tröskeln till att använda sig av denna metod ligger ganska högt, men om man har använt 

sig av begrepp och mindre komplicerade metoder innan är det nog lättare att förstå den. Sedan 

kan man alltid introducera ett begrepp i taget, så inte allt kommer på en gång. Jag skulle vilja 

fördjupa mig ännu mer kring semiotiken, för det finns mycket jag ännu inte har grepp om.  

    Som blivande gymnasielärare tycker jag att det är väldigt viktigt med ett genusperspektiv i 

undervisningen. Den feministiska analysen kan hjälpa till att fokusera på detta, särskilt om 

man arbetar med reklambilder som ofta visar stereotypa könsroller. Men förutom att man kan 

arbeta med detta i analyser tycker jag att det är viktigt att jag som lärare bland annat belyser 

kvinnliga konstnärer. Mitt mål är att jag ska kunna visa på kvinnliga förebilder inom konsten, 

utan att behöva poängtera att det är något speciellt med att jag berättar om dessa kvinnor. 

Naturligtvis måste eleverna vara medvetna om de strukturer som bygger upp det samhälle vi 

lever i, men ifall jag alltid påpekar att kvinnor inte haft någon stor plats i 

historiebeskrivningar blir det som att jag gör ett undantag från normen om jag tar upp dem i 

undervisningen.  

    Både den polariserande och komparativa metoden kan vara användbara om man vill 

jämföra bilder och åskådliggöra skillnader. Vissa termer inom dessa metoder tycker jag är lite 

svåra och därför är det inte min högsta prioritering att lära ut dessa metoder i sin helhet. 

Däremot är det mycket intressant att låta elever diskutera skillnader mellan bilder för att på så 

sätt själva kan komma fram till exempelvis hur konsten utvecklats genom historien. 

 

ÖVNINGAR TILL ANALYSMETODER 

För att göra arbetet med bildanalys lite mer konkret har jag sökt efter praktiska övningar. 

Dessa kan man använda sig av för att öka elevernas medvetenhet kring bilder, och för att de 

ska lära sig behärska den begreppsapparat som krävs vid bildanalys och bildsamtal. Ibland vill 
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jag lära ut allt jag kan på en gång. Därför är dessa övningar bra för mig, eftersom de avgränsar 

området vilket förhoppningsvis gör det mer förståeligt för eleverna.  

    Alla övningar passar säkert inte alla, men jag hoppas att i alla fall jag kan ha nytta av någon 

av dessa övningar. Man behöver dessutom inte följa dem till punkt och pricka, utan kan 

plocka ut delar som man själv kan utveckla i den riktning man vill.  

 

FORTSATT FORSKNING 

Jag har träffat många bildlärare och konstlärare som varit väldigt intresserade av bildanalys 

och samtal kring konst och bild. Många av dessa har verkligen kunnat inspirera de elever eller 

studenter som de mött i sin undervisning. Ifall jag skulle fortsätta mitt undersökande arbete 

kring detta område skulle jag vilja intervjua dessa lärare för att få en chans att ta del av deras 

kunskap. Deras erfarenhet är något jag kunnat utnyttja även i detta arbete, men jag var tyvärr 

så inriktad på en litteraturstudie att jag inte tänkte på detta förrän i slutprocessen av arbetet. 

Deras kunskap hade kanske gett mitt arbete en ny infallsvinkel, eller kompletterat med ny 

information, i förhållande till det som jag läst mig till. De hade definitivt kunnat ge 

information om hur man arbetar med äldre elever, vilket hade behövts, eftersom en stor del av 

den litteratur jag hittat varit inriktade på lägre åldrar.  

 

SLUTLIGEN 

 
”Ett barn har hundra språk men berövas nittionio” – Loris Malaguzz104  

 

De flesta har hört denna mening många gånger förut, men det förändrar inte det faktum att det 

ligger något i det skrivna. Genom ett kreativt arbete med bilder tror jag att eleverna får chans 

att utveckla andra uttrycksformer än det verbala, men även det verbala. Det ena behöver inte, 

eller snarare SKA inte utesluta det andra. Det är min inställning.  

 

 

 

 

                                                 
104 Skoglund, Elisabeht (2005), Konst samtal, samtals konst (Stockholm: Cura) s. 20. 



 33

LITTERATUR 

TRYCKTA KÄLLOR 

Bohlin Brundin, Lena, Kersti Hasselberg & Britt-Marie Kühlhorn. (1989). Lärobok i bild, 

Stockholm: Natur och Kultur. 

Borgensen, Terje & Hein Ellingsen. (1994). Bildanalys, Lund: Studentlitteratur. 

Dunér, Sten. (1999). ”Komparativ analysmetod” i Bildanalys, teorier, metoder, begrepp, red. 

Peter Cornell, Malmö: Gidlunds. 

Dysthe, Olga. (2003). Dialog, samspel och lärande, Lund: Studentlitteratur. 

Dysthe, Olga & Mari-Ann Ingland (2003), ”Vygotskij och sociokulturell teori” i Dysthe, Olga 

(red.), Dialog, samspel och lärande, Lund: Studentlitteratur. 

Eriksson, Yvonne & Anette Göthlund. (2004). Möten med bilder, Lund: Studentlitteratur. 

Karlsson, Sten-Gösta & Staffan Lövgren. (2001). Bilder i skolan Lund: Studentlitteratur. 

Lindahl, Ingrid. (2002). Att lära i mötet mellan estetik och rationalitet, Pedagogers 

vägledning och barns problemlösning genom bild och form, Malmö: Lärarutbildningen. 

Lindberg, Anna Lena. (red.) (1995). Konst, kön och blick, Feministiska bildanalyser från 

renässans till postmodernism, Stockholm: Norstedts. 

Løkensgarf Hoel, Torlaug (2003), ”Ord på vandring: Elever i samtal om texter” i Dysthe, 

Olga, Dialog, samspel och lärande, Lund: Studentlitteratur. 

Marner, Anders. (1999). Burkkänslan. Surrealism i Christer Strömholms fotografi. En 

undersöning med semiotisk metod, Umeå: Institutionen för estetiska ämnen vid Umeå 

universitet. 

Marner, Anders, Hans Örtegren & Christina Segerholm. (2005). Nationella utvärderingen av 

grundskolan 2003, Stockholm: Skolverket. 

Marton, Ference. (1997). ”Mot en medvetandets pedagogik,” i Didaktik, red. Michael Uljens, 

Lund: Studentlitteratur. 

Nelson, Cecilia. ”Nyfikenheten, förväntan och lusten” Bild i skolan, 5 (1989). 

Nordström, Gert Z (1999), ”Polariserande bildanalys” i Cornell, Peter (red.), Bildanalys, 

teorier, metoder, begrepp, Malmö: Gidlunds. 

Parson, Michael J. (1994) How we understand art Cambridge: University Press, 1994 

Sandström, Sven. (1999). ”Bildanalysens utvecklingslinjer” i Bildanalys, teorier, metoder, 

begrepp, red. Peter Cornell, Malmö: Gidlunds. 

Skagen, Kaare (2003), ”Handledningssamtal i Bakhtin-perspektiv” i Dysthe, Olga, Dialog, 

samspel och lärande, Lund: Studentlitteratur. 



 34

Skoglund, Elisabet. (2005). Konstsamtal, samtalskonst, Stockholm: Cura. 

Skolverket ”Läroplanen för de frivilliga skolformerna” (Lpf 94) i Lärarförbundet (2001), 

Lärarens handbok, Stockholm: Lärarförbundet. 

Sonesson, Göran. (1992). Bildbetydelser, Lund: Studentlitteratur. 

Werkmäster, Barbro. (1999). ”Feministisk bildanalys” i Bildanalys, teorier, metoder, 

begrepp, red. Peter Cornell, Malmö: Gidlunds. 

 

ICKE TRYCKTA KÄLLOR 

 

Skolverket, http://www3.skolverket.se (16/11 2006) 

Marner, Anders. (2000). Konstpedagodiska metoder, opublicerat manuskript, Umeå: 

Institutionen för estetiska ämnen, opag.. 


