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Sammanfattning 
Denna kvalitativa studie undersöker hur bildlärare arbetar med bildanalys i kursen Bild i 
gymnasieskolan. I målen för kursen Bild står det klart och tydligt att eleverna skall ha 
kunskaper i analys och tolkning av olika bilder. Jag har inte funnit någon tidigare forskning 
om hur bildlärare arbetar med bildanalys i bildundervisning överhuvudtaget och anser det 
vara av vikt att undersöka hur målen realiseras ute på skolorna. De metoder som används är 
litteraturstudier och strukturerade intervjuer med bildlärare verksamma vid det estetiska 
programmet. Studien visar på att det finns såväl likheter som skillnader i hur bildanalys 
brukas i bildundervisningen. Skillnaderna är i stor mån marginella. Vidare påvisar resultatet 
att en existerande dualism mellan verbalspråklig verksamhet och praktisk handling inte bör 
göra sig gällande i skolan i stort.    
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Författarens ord; 
 
Ett stort tack till de åtta olika bildlärare som givit av sig själva och sin tid till förmån för 
denna studie. 
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Inledning  
Om vi jämför vår bildvärld i västvärlden idag, med den bildvärld som rådde för 100 år sedan 

kan vi konstatera att bildens tillgänglighet ökat och dess betydelse blivit mer mångtydig. Den 

nya tekniken erbjuder det visuella ett större spelrum och därigenom en större 

genomslagskraft. Bilder förmedlas via TV, tidningar, datorer, Internet, skyltar, kläder, 

museer, gallerier och mobiltelefoner. Det råder ett vidgat bildbegrepp, och bildanalys är inte 

längre i direkt koppling med konstverk, utan inkluderar även trivial- och massproducerade 

bilder.1 Vi matas dagligen med olika visuella intryck i form av bilder, där konstnärliga, 

kulturella, politiska och sociala förhållanden gestaltas. Ideal, samhälleliga som kroppsliga 

förmedlas och reproduceras.2  

 

I målen för kursen Bild (BF1201) i gymnasieskolan betonas kunskaper i bildförståelse, 

bildanalys och tolkning av bilder: 

 

Kursen skall utveckla förmåga till bildförståelse och bildframställning samt ge 

kunskaper i analys och tolkning av olika typer av tvådimensionella bilder/.../ 

Därutöver skall kursen ge kunskap om bildens utveckling och funktion i 

samhället samt behandla bilder ur ett historiskt, nutida, nationellt och 

internationellt perspektiv.3

 

Dessa mål kan man tolkas på olika sätt: ”Olika tvådimensionella bilder” kan innebära 

konstverk som representerar olika ismer, det kan innebära bilder från olika kontexter, 

förenklat konstnärliga eller mediebilder. Betydelsen av målen kan variera beroende på enskild 

lärares tolkning och resurser på enskild skola. Vi får i målen inte reda vad som menas med 

bildanalys. Hur går det till rent praktiskt när man analyserar bilder? Vilka verktyg får eleverna 

med sig? Handlar det om att redogöra vad man ser i en bild? Hur man ser det? Hur man tolkar 

bilden? Varför man tolkar den som man gör? Jag har inte funnit någon tidigare forskning på 

hur lärare använder bildanalys i bildundervisning överlag, varken på Universitetsbiblioteket 

eller via Internet, och eftersom målen för just denna specifika kurs är väldigt öppna anser jag 

det viktigt att undersöka hur dessa tolkas och realiseras ute på fältet.  

                                                 
1 Borgersen, Terje. Ellingsen, Hein. (1994) Bildanalys. Lund. Studentlitteratur. s. 166. 
2 Ibid. s.166. 
3 BF1201 –Bild. 150 poäng inrättad 2000-07 SKOLFS 2000:18.  www.skolverket.se  
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Bildämnet har ett stort ansvar att förankra bildanalysverktyg och ett kritiskt förhållningssätt 

till de bilder som omger oss hos eleverna. För att förstå sitt eget skapande krävs reflexiva 

analysverktyg. För att förstå sig själv, sin historia och samtid krävs det att man har reflexiva 

verktyg för att se samband, motsättningar och likheter.4 Bildspråk har inte samma struktur 

som det skrivna eller talade ordets språk, men vårt samhälle har de senare som grund för 

förmedling av viss kunskap. De analytiska verktyg som utvecklas inom språkvetenskapen är 

för oss, här idag, en väsentlig del i skapandet av bildförståelse. 5   

 

Bilden kan förmedlas genom olika medier. Den kan vara stillastående eller rörlig. I denna 

studie är det analysen av den stillastående bilden som står i fokus. Tidningsbilder, 

oljemålningar, reklambilder, teckningar, illustrationer, fotografier, skisser, och så vidare.  

 

Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur bildlärare använder bildanalys som en del i 

lärandet i bildämnet i gymnasieskolan. I målen för kursen Bild i gymnasieskolan framgår det 

klart och tydligt att det läggs stor vikt vid elevens utveckling av bildförståelse och 

bildanalytiska verktyg.6  

 

Problematisering 

Problematiseringen av området ligger i hur dessa mål tolkas och realiseras ute på skolorna. 

Jag utreder vilka bilder bildlärare väljer att analysera och vilka bildanalysverktyg de använder 

sig av i sin undervisning. Jag undersöker hur bildlärare förhåller sig till bildanalys som en del 

i undervisningen. Det vill säga, vilken vikt de lägger vid bildanalys och vilket syfte de anser 

finnas med bildanalys. Genom att studera vilka bilder som analyseras, hur analysen utförs och 

vilket förhållningssätt som råder till bildanalys som en del i lärandet kan man förhoppningsvis 

utläsa hur bildlärare ser på bilder och bildämnet i stort, och vilken funktion dessa båda har i 

skolan.  

 

De mål i kursen Bild jag beskrev ovan är högst relevanta för mig som framtida bildlärare. Det 

är en del av den kunskap som skall ligga som grund för min kommande undervisning med 
                                                 
4 Dysthe, Olga. (2003) Dialog, samspel och lärande. Lund. Studentlitteratur. s.147. 
5 Sahlström, Berit. (1997) Bildförståelse inom och mellan kulturer. Uppsala. Hallgren och Fallgren Studieförlag 
AB. s. 34.  
6 BF1201 –Bild. 150 poäng inrättad 2000-07 SKOLFS 2000:18.  www.skolverket.se
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mina framtida elever. Därför ligger det i mitt intresse att öka min kunskap om den bildvärld vi 

lever i och hur man främjar bildförståelse genom bildanalys i skolan. Syftet är även att spegla 

bildanalys funktion i ett såväl språkvetenskapligt perspektiv som sociokulturellt och 

didaktiskt. För egen del vidgar jag min kunskap om bilden som språk, bildens position i 

samhället och bilden som underlag för analys i skolan. Denna studie blir för mig ett sätt att 

fördjupa mina kunskaper i det som utgör grunden i bildanalys.  

 

Frågeställningar 

 

 -Hur används bildanalys i bildundervisningen? 

 -Vilka bildanalysverktyg används i bildundervisningen? 

 -Hur förhåller sig lärare till bildanalys som en del i bildundervisningen? 

 

Metod 
Detta är en kvalitativ studie. Som jag ovan nämnde har jag inte funnit någon specificerad 

forskning inom detta område. För att närma mig svaren på mina frågeställningar har jag därför 

valt att ställa litteratur som behandlar styrdokument, forskning inom sociokulturell teori, 

bildanalysens begreppsapparat och bildens position i samhället mot strukturerade intervjuer 

med bildlärare verksamma vid det estetiska programmet. Nedan följer en beskrivning av mitt 

urval. 

 

Litteratur 
Litteraturstudien innefattar styrdokument som läroplanen för de frivilliga skolformerna och 

kursplanen för kursen Bild. För att närma mig bildanalys har jag valt att bryta upp ordet och 

fokusera på de olika delar som är relevanta för området. För att ta reda på vad bildanalys är 

och syftar till bör vi först redogöra för bilden. Vad är en bild? Hur fungerar en bild? Det kan 

låta banalt, men för att förstå varför bildanalys ens existerar anser jag det vara av vikt att 

diskutera bildens funktion och position i samhället. Detta är kopplat till bilden som 

kommunikativt medel ur ett språkvetenskapligt perspektiv, samt vad dagens bildbegrepp 

innebär. 

 

Analys, av grekiskans analysis, upplösning, handlar som vi vet om att bryta ner ett föremål 

eller företeelses olika element, och vad krävs för att göra det? Verktyg, språkliga verktyg. Jag 
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har valt att knyta an dessa till sociokulturell teori där språket och kommunikationen står i 

centrum.7  

 

Jag har studerat tre olika forskningsperspektiv på betraktaren av bilden. De olika teorierna 

som presenteras är hämtade från psykologin, konstvetenskapen och språkvetenskapen.  

De förklarar hur ser vi på bilder och ger en fingervisning om varför ser vi på dem som vi gör.  

 

Jag har valt att studera litteratur som dels redogör för bildanalys, dess utformning och 

funktion, och dels litteratur som behandlar bildbegreppet, där jag fokuserat på konstnärliga 

bilder och mediebilder. Jag har även studerat litteratur som behandlar en generell syn på 

bildundervisning idag. Detta för att kunna dra eventuella slutsatser kring hur bildlärares bruk 

av bildanalys, kursmålen i sig och det samhälleliga perspektivet på bilder hänger ihop och 

påverkar undervisningen.  

 

Intervjuer 
Jag har genomfört strukturerade intervjuer8 med bildlärare för att skapa mig en bild av hur de 

arbetar med bildanalys ute i skolorna. Två av intervjuerna är strukturerade samtalsintervjuer 

och sex stycken av intervjuerna är skrivna frågor som skickats ut via e-post till utvalda 

bildlärare runt om i Sverige. Utvalda så till vida att jag har sökt kontaktinformation via olika 

skolors hemsidor. Skolorna har valts ut efter geografisk placering. Jag har medvetet valt olika 

län och kommuner. Anledningen är att jag eftersträvar en något mer generell bild av hur 

bildlärare förhåller sig till bildanalys och arbetar med det i bildundervisningen i Sverige och 

inte koncentrerat till den egna kommunen. En kommun med sitt geografiska läge och sina 

resurser utgör en ramfaktor som påverkar en enskild skola och den undervisning som bedrivs, 

i olika riktningar.9 Bör tilläggas här att två av informanterna är verksamma inom samma 

kommun.  

 

Jag har valt att använda mig av intervju som undersökningsmetod för att få nyanserade och 

djupgående svar. 10 Intervjufrågorna är deskriptiva forskningsfrågor.11

                                                 
7 Dysthe, Olga. (2003) Dialog, samspel och lärande. Lund. Studentlitteratur. s.10. 
8 Johansson, Bo. Svedner, Per Olov. (2006) Examensarbetet i lärarutbildningen. Uppsala. Kunskapsföretaget i 
Uppsala AB. s. 43.  
9 Lindström, Gunnar. Pennlert, Lars Åke. (2004) Didaktik i teori och praktik. Umeå. Umeå Universitet. s.45. 
10 Johansson, Bo. Svedner, Per Olov. (2006) Examensarbetet i lärarutbildningen. Uppsala. Kunskapsföretaget i  
Uppsala AB. s. 43.  
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Jag har vägt fördelar och nackdelar med att skicka skrivna frågor kontra samtalsintervjuer mot 

varandra. Jag kom fram till att den mest givande lösningen är att använda mig av dessa båda. 

Samtalsintervju i närområdet där kommunikationerna och tiden inte blir ett problem, men att 

utnyttja spridningen man får av att använda Internet. De två kvalitativa samtalsintervjuer jag 

använt mig av innehåller samma frågor som den skriva intervjun. Frågorna är även ställda i 

samma följd, med vissa undantag där följdfrågor tillkommit. Det man kan utläsa av ett samtal, 

som faller bort vid den skrivna frågan är en persons bemötande och kroppsspråk. De två 

bildlärare jag valt att intervjua är två personer jag tidigare kommit i kontakt med via den 

verksamhetsförlagda utbildningen. Detta kan ha påverkat intervjuerna eftersom jag känner de 

båda, och de känner mig.  

 

En nackdel med att ta kontakt via e-post är att det är lätt för mottagaren att ignorera det som 

skickats. Jag skickade sammanlagt ut 25 stycken förfrågningar till bildlärare verksamma på 

det estetiska programmet runt om i Sverige, med förhoppningen att tio skulle svara. Jag fick 

ett svar. Därpå började jag ringa runt och höra mig för istället. Det ledde till ytterligare fem 

svar. I slutändan innehåller denna undersökning alltså åtta olika informanter.  

 

Nedan följer intervjufrågorna: 

1. På vilket sätt använder du dig av bildanalys i din bildundervisning? 

2. Vad anser du är syftet med att lära ut bildanalys i bildundervisningen? 

3. När i undervisningens skeenden lämpar det sig bäst att använda bildanalys? (Kan t.ex. vara 

vid introduktionen av ett område, under elevens arbetsprocess med en egen bild, vid 

redovisning av ett område). Förklara! 

4. Vilka typer av bilder analyseras?  

5. Vilka typer av bildanalytiska verktyg använder du i din bildundervisning? 

6. Hur mycket tid av undervisningen skulle du uppskatta går till att analysera bilder? 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
11 Stensmo, Christer. (2002) Vetenskapsteori och metod för lärare. Uppsala. Kunskapsföretaget i Uppsala AB. 
s.24.  
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Resultat av litteraturstudier 
 

Kursplan och läroplan  

I Läroplanen för de frivilliga skolformerna tar man upp hur eleverna skall närma sig ett ”allt 

mer” vetenskapligt sätt att tänka. Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet 

med stort informationsflöde och snabb förändringstakt.12  

 

Deras förmåga att finna, tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktig. 

Eleverna skall träna sig att tänka kritiskt, att granska fakta och förhållanden och 

att inse konsekvenserna av olika alternativ.13

 

Skolan har i uppdrag att främja elevernas utveckling av kommunikativ och social kompetens. 

Eleverna skall i skolan få utveckla sin förmåga att ta initiativ och ansvar och att arbeta och 

lösa problem både självständigt och tillsammans med andra.14

 

Kursen Bild är en 150 poängs kurs som endera finns tillgänglig för de som studerar vid det 

estetiska programmet med inriktning bild, eller som en valbar kurs inom vissa 

samhällsvetenskapliga eller naturvetenskapliga program, på vissa skolor. Gymnasiepoängen 

visar omfattningen av en kurs. Antalet gymnasiepoäng som anges för en kurs är en 

uppskattning av elevernas genomsnittliga arbetsinsats. Poängen är alltså inte motsvarande 

lektionstiden. En och samma kurs kan ha helt olika lektionstid på olika program.15

 

I kursplanen för kursen Bild heter det att;  

 

Kursen skall utveckla förmåga till bildförståelse och bildframställning samt ge 

kunskaper i analys och tolkning av olika typer av tvådimensionella bilder/…/ 

Därutöver skall kursen ge kunskap om bildens utveckling och funktion i 

samhället samt behandla bilder ur ett historiskt, nutida, nationellt och 

internationellt perspektiv.16

                                                 
12 Lpf 94. 1.2. http://www.skolverket.se 
13 Ibid.  
14 Ibid.  
15 Gymnasiepoäng 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=35&skolform=21&id=19&extraId= 
16 BF1201 –Bild. 150 poäng inrättad 2000-07 SKOLFS 2000:18.  www.skolverket.se
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Ramfaktorer i undervisningen 
Ramfaktorer är de möjliga faktorer som på ett eller annat sätt påverkar undervisningen och 

dess utformning. Lärande är något som sker i en kontext där inte bara lärare och elever 

samverkar, utan andra påtryckningar gör sig gällande.17 Exempel på dessa är; 

 

Tid –Lektionstid, lärarens tid att planera och utvärdera. 

Personal –Enskild lärare, dennes didaktiska, sociala och ämneskompetens. Antal lärare/elev. 

Gruppstorlek –Antal elever och hur gruppen påverkar val av metod och innehåll. 

Lokaler –Är lokalen idealisk för sitt syfte? 

Ekonomiska resurser –Läromedel och förbrukningsmaterial. 

Närsamhälle –Skolans omgivning. Hur undervisningen kommer till uttryck beroende på 

geografiskt läget. 

Kulturer –Historisk bakgrund, samhällets sociala struktur och skolans lokala kultur.18

 

Sociokulturell teori om lärande 
Sociokulturell teori bygger på att den gemenskap, den sociala kontext, en individ är del av 

utgör grunden i dess lärande.19 Det är huvudsakligen interaktionen mellan barnet och 

omvärlden som ger barnet förståelse för kulturens värderingar och handlingsmönster.20  

 

Enligt sociokulturell teori beror viljan att lära på upplevelsen av meningsfullhet, det vill säga 

om kunskap och lärande anses viktigt i de gemenskaper en individ ingår i.21 Dessa 

gemenskaper kan vara hemmamiljön, klassrummet, arbetet, bland vänner och så vidare.  

Språk och kommunikation är de faktorer som utgör förbindelsen mellan en individs mentala 

processer och sociala inlärningssituationer.22 Olga Dysthe, professor vid Programmet för 

forskning om lärande vid Universitetet i Bergen, menar på att språket det viktigaste redskapet 

för förmedling av kunskap i skolan. Det är genom att tala, lyssna, läsa och skriva den mesta 

lärandet sker.23 Även när de gäller praktiska handlingar som leder till lärande är språket av 

                                                 
17 Lindström, Gunnar. Pennlert, Lars Åke. (2004) Didaktik i teori och praktik. Umeå. Umeå Universitet. s.45. 
18 Ibid. s.45-48 
19 Dysthe, Olga. (2003) Dialog, samspel och lärande. Lund. Studentlitteratur. s.8.  
20 Ibid. s.9.  
21 Ibid. s.39.  
22 Ibid. s.10.  
23 Ibid. s.10.  
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vikt. Att med ord kunna förklara vad man gör och varför man gör det. Utan språket uteblir 

reflektionen.24

 

Dialogismen  

Diaogism och monologism är två olika teorier om kognition, kunskap, språk och 

kommunikation. Monologismen kan jämföras med kognitivismen där lärandeprocesser 

förenklat kan ses som ett förhållande mellan sändare och mottagare. Där sändaren informerar 

och mottagaren tar emot information.25 Monologismen framhåller kommunikation som 

överföringsmetoden och språket som den kod som används för att tolka informationen.26 

Dialogismen bygger på att kommunikationen är något som sker mellan individerna.27 Det är 

ett intersubjektiv, semiotisk verktyg som skapar mening mellan den som talar och den som 

lyssnar, den som skriver och den som läser, den som målar och den som betraktar.  

 

Nedan redogör jag för tre olika teoretiker vars arbete grundar sig i sociokulturell teori och har 

lett fram till dagens syn på dialogismen, Vygotskij, Bachtin och Dewey.28  

 

Vygotskij 

Lev Vygotskij (1896- 1934) utvecklingspsykolog och pedagogisk teoretiker, är en av den 

sociokulturella teorins mest framstående teoretiker. Vygotskij menar på att mänsklig handling 

på både det individuella och sociala planet medieras genom kulturella verktyg och 

symboler.29 Mediering, eller förmedling, innebär olika former av stöd eller hjälp i en 

lärandeprocess. Dessa kan vara faktiska verktyg, artefakter eller personer.30 Vi står inte i 

direkt kontakt med omvärlden utan hanterar den och tolkar den med hjälp av kulturellt 

betingade medierande metoder.31 Det verbala språket är dels kulturellt skapat och dels 

kulturbärande.32

 

Bachtin 

                                                 
24 Ibid. s.10.  
25 Dysthe, Olga. (2003) Dialog, samspel och lärande. Studentlitteratur s.66. 
26 Ibid. s.66. 
27 Ibid. s.66.  
28 Ibid. s.67. 
29 Ibid. s.75.  
30 Ibid. s.45. 
31 Ibid. s.79. 
32 Ibid. s.79. 
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Mikhail Bachtin (1895- 1975) teoretiker inom språk, kommunikation och litteraturvetenskap, 

menar att hela människans existens är en dialog. Ett ”jag” och ett ”du” beror endast på 

dialogen dem emellan. Alla inre dialoger och individuella röster är ett resultat av sociala, 

historiska och institutionella perspektiv på verkligheten.33 Förenklat kan man säga att en 

individs värld består av andras ord och individens reaktion på dessa.34

 

Dewey 

John Dewey (1859- 1952) psykolog, filosof och pedagog som myntade begreppet ”learn to do 

by knowing and know by doing” vilket har förkortats till ”learning by doing”.35 Dewey menar 

att lärande sker när praktisk handling och reflektion utförs, och att kunskap måste ha ett etiskt 

värde, vara till nytta i det samhälle vi lever i för att kallas just kunskap.36 Dewey kritiserar 

den dualistiska synen på språk och handling och menar på att en social handling inte enbart 

begränsar sig till att verbalt kommunicera med andra, utan att intersubjektivitet även råder 

inom kroppsliga aktiviteter, praktiska handlingar, förhållande till natur och föremål. 37  

 

Bilden som språk 
Alla vet vi att bilden är ett visuellt uttryck som berättar något. Bilden är kommunikativ. 

Förenklat kan man säga att bildens kommunikationsprocess sker i tre steg: 

 

Bildskapare  Bildspråkligt uttryck  Bildläsare 38

 

Det vill säga vem som har skapat bilden, bilden i sig och vem betraktaren av bilden är.  

 

Vi lever i ett samhälle, en kultur där skriftspråket utgör grunden för vår kommunikation och 

utveckling39. Till skillnad från de samhällen och kulturer som använt sig av eller använder sig 

av talspråk, kan vi överföra tankar, åsikter och observationer genom tid och rum.40 Vi 

behöver inte memorera dessa utan kan genom en gemensam teckenförståelse kommunicera 

                                                 
33 Dysthe, Olga. (2003) Dialog, samspel och lärande. Lund. Studentlitteratur. s.86. 
34 Ibid. s.86.  
35 Ibid. s.120. 
36 Ibid. s.121. 
37 Ibid. s.124. 
38 Borgersen, Terje. Ellingsen, Hein. (1994) Bildanalys. Lund. Studentlitteratur. s. 11.  
39 Sahlström, Berit. (1997) Bildförståelse inom och mellan kulturer. Uppsala. Hallgren och Fallgren Studieförlag 
AB. s. 25. 
40 Ibid. s.19. 
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med varandra. Böcker, tidningar, Internet, skyltar, innehållsförteckningar, prislappar, är bara 

några olika former av informationsmedier vi använder för att sprida ordet, så att säga.  

 

En bild har vissa av skriftspråkets egenskaper. En bild kan kommunicera genom tid och rum. 

Bildens språk är dock mer komplext än det skrivna ordets. En bild kan visa på tecken, färger 

och former, uttryck och tekniker som i samspel bildar en tillskriven innebörd41. För att förstå 

en bild krävs det att betraktaren kan tolka de tecken, symboler, motiv och konventioner som 

bilden innehåller.42  

 

Det finns även likheter i hur vi som betraktare av bilder och läsare av text avläser dessa båda. 

I kulturer där man läser en text från vänster till höger, läser man även bilder på samma sätt.43 

Detta har stor påverkan på hur vi upplever bilder. Det vi ser till vänster uppmärksammas först, 

men blicken vandrar snabbt till höger. För att skapa balans i en bild som läses på detta sätt bör 

således de delar i bilden som är till vänster om bildens mitt vara något större än de till 

höger.44

 

Bildspråk och skriftspråk är båda kodade 

teckenspråk, om än olika. Ett sätt att enkelt 

förklara skillnaden mellan dessa båda är att 

jämföra tecknen. Det visuella tecknet för ”katt” 

gestaltar en katt som den faktiskt ser ut, medan 

skriftspråket är konventionellt betingat. Det är en 

sammansättning av tecken ”k-a-t-t” som 

tillsammans bildar den tillskrivna innebörden 

”katt”. Detta tecken har inget som helst med 

kattens faktiska uppenbarelse att göra. Det är 

därför skrifttecknet för ”katt” kan se olika ut 

beroende på var i världen man befinner sig. 45 Figur 1 46

       

                                                 
41Borgersen, Terje. Ellingsen, Hein. (1994) Bildanalys. Studentlitteratur, Lund. s. 11. 
42 Ibid. s. 52. 
43 Waern, Yvonne. Petterson, Rune. Svensson, Gary. (2004) Bild och föreställning.Lund. Studentlitteratur. s.62.  
44 Ibid. s.62.  
45 Borgersen, Terje. Ellingsen, Hein. (1994) Bildanalys. Studentlitteratur, Lund. s. 12. 
46 Figur 1 Illustration av Frida Edlund för Examensarbetet i lärarutbildningen, ht.08. Umeå Universitet. 

  10  



Skriften och bildens olika betydelser i vårt samhälle sätts ofta i relation till varandra, där 

bilden blir ett sätt att illustrera orden.  

 

Den tysta eller icke-verbala kunskapen ses ofta i motsats, som en antites eller en 

negation till den kunskap som finns i språket. Det hörs på namnet, ”icke-verbal”, 

”tyst”. Som också framgår ses denna typ av kunskap såsom en restkategori.47

 

Dock finns det en motsägande trend. Under efterkrigstiden var intresset för språkforskning 

stort, och då med det talade och skrivna ordet i centrum. Idag har inte bara bildstudier ökat, 

utan även användandet av bilder som källor och redskap i forskningsprocesser.48

 

Tre forskningsperspektiv på betraktaren av bilder 
Nedan följer tre olika perspektiv på betraktaren av bilder. De olika perspektiven är 

perceptionspsykologi, härrörande från som det låter, psykologin. Estetiken, som fötts ur 

filosofin och senare kommit att sammankopplas med konstvetenskaplig tradition och till sist 

semiotiken som är sprungen ur språkvetenskapen.  

 

Perceptionspsykologi 

Perception, latin för föreställning, varseblivning.49  Inom perceptionspsykologin finns det en 

grundskola för perceptuella fenomen, gestaltpsykologin. Gestalt för att vi människor i de 

flesta fall försöker bilda oss en helhet av en bild som egentligen bara består av punkter och 

linjer.50 Vi som betraktare har en vilja att dela upp bilden i figur och bakgrund. Figuren och 

bakgrunden bildar tillsammans ett fält där vi kan uppleva olika spänningar. Dessa begrepp är 

centrala inom perceptions- och gestaltpsykologin.51 Ett exempel på detta är figur 1.1. 

(följande sida).Vi ser en krökt linje, men vi ser även en figur mot en bakgrund. Som 

betraktare dras man åt att sluta figuren med ytterligare en linje på ovansidan så att figuren 

kanske påminner om en vas. Där figuren vill sluta sig har vi dess spänning, och detta kallas 

                                                 
47 Marner, Anders. Örtegren, Hans. (2003) En kulturskola för alla – Estetiska ämnen och läroprocesser i ett 
mediespecifikt och medieneutralt perspektiv. Forskning i Fokus, nr. 16. Myndigheten för skolutveckling.  s. 15.  
48 Sparrman, Anna. Torell, Ulrika. Åhrén Snickare, Eva. (2003). Visuella spår. Studentlitteratur, Lund. s. 13.  
49 Waern, Yvonne. Petterson, Rune. Svensson, Gary. (2004) Bild och föreställning. Lund. Studentlitteratur. s.15.  
50 Ibid. s.16. 
51 Ibid. s.16. 

  11  



slutenhetens lag. Om man lägger till ett par ellipser och cirklar ser vi plötsligt ett ansikte, figur 

1.2. Det är en ytterligare spänning.52  

 
Figur 2                                                                            Figur 353

 

En bild är inte verkligheten, men kan vara en avbild av den. Det handlar om en 

tvådimensionell yta med ett innehåll som för oss betraktare kan upplevas som 

tredimensionellt. Vad gäller perspektiv så kan man konstatera att praktiskt taget varje bild 

förutsätter att det avbildade objektet ses från ett visst håll och att det därmed ses i ett visst 

perspektiv, som bildens betraktare kan välja att träda in i. Synvinkeln kan framhäva vissa av 

objektets egenskaper och delar.54 Centralperspektivet är ett exempel på en konstruktion som 

ger illusionen av ett rum, eller ett djup i bilden.  

 

Perception handlar om hur ögat uppfattar information som sedan tolkas i det centrala 

nervsystemet. Denna process är något som sker hos alla människor med fungerande syn. 

Tidigare ansågs perception som något universellt, där ögat hos betraktaren var ett passivt 

redskap som tog emot rena avbildningar. Idag diskuterar man betraktaren som en aktiv, 

utväljande och tolkande individ.55  De kulturella faktorerna påverkar tolkningen av det vi 

ser.56 För att kunna uppfatta centralperspektivet som rumskapande i en bild måste vi som 

betraktare ha en viss bildspråklig kompetens, vi måste ha lärt oss koderna.57 Det handlar i 

mångt och mycket om vad vi är vana att se. I kulturer och samhällen med andra bildvärldar än 
                                                 
52 Ibid. s.16. 
53 Figur 2 och Figur 3 Illustrationer av Frida Edlund för Examensarbetet i lärarutbildningen, ht.08. Umeå 
Universitet. 
54 Marner, Anders. Örtegren, Hans. (2003) En kulturskola för alla – Estetiska ämnen och läroprocesser i ett 
mediespecifikt och medieneutralt perspektiv. Forskning i Fokus, nr. 16. Myndigheten för skolutveckling. s.17. 
55 Borgersen, Terje. Ellingsen, Hein. (1994) Bildanalys. Lund. Studentlitteratur. s. 39. 
56 Waern, Yvonne. Petterson, Rune. Svensson, Gary. (2004) Bild och föreställning. Lund. Studentlitteratur. s.21.  
57 Borgersen, Terje. Ellingsen, Hein. (1994) Bildanalys. Lund. Studentlitteratur. s.40. 
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den som råder hos oss kan människor ha svårt att uppfatta tredimensionella avbildningar på 

tvådimensionella ytor.58  

 

Var på bildytan en figur är placerad avgör hur vida betraktaren upplever balans i bilden eller 

inte. Om betraktaren upplever en bild som behaglig eller obehaglig att se på kan alltså styras 

av bildens komposition.59 I vår kultur tycks vi uppleva vänster respektive höger bildhalva 

olika. De flesta betraktare upplever att avbildade personer på den vänstra bildhalvan är 

viktigare, mer aktiva och dynamiska än de personer som avbildats på den högra halvan.60   

 

Estetik 

Förenklat råder det två huvudsakliga perspektiv på estetik (av grekiskans aosthetko’s, ”det 

sinneliga”, ”det förnimbara”). Dels den handling en bestämd aktör utför för att skapa ett 

uttryck eller synligt objekt. Det är en personlig handling, ett producerande av ett personligt 

uttryck. Det andra perspektivet är den upplevelse betraktaren har av ett redan skapat objekt.61 

Hur betraktaren genom sina sinnen varseblir och värderar ett objekt. Själva konsumtionen av, i 

detta fall, bilden.  

 

Det är främst inom filosofin och konstvetenskapen man använder sig av estetikbegreppet. 

Estetik kan ses som en empirisk metavetenskap som grundar sig i utsagor om konst och 

upplevelser av objekt, där beskrivningar, analyser, tolkningar och värderingar utgör 

stommen.62 Om man kallar perceptionspsykologin, eller gestaltpsykologin rationell, kan man 

benämna den traditionella estetiken som emotionell. Den estetiska upplevelsen, på vilket sätt 

vi berörs av till exempel en målning är det intressanta inom den traditionella estetiken.63

 

För att en upplevelse av ett objekt ska karaktäriseras som estetiskt krävs det att betraktaren 

villigt uppmärksammar objektet under en längre tid.64 Förenklat kan man säga att de objekt 

som anses vara tråkiga och intetsägande inte genererar en estetisk upplevelse.65 Beröringen 

kan dock ligga i såväl det vi anser vara vackert, rogivande, roligt, men även i det vi anser vara 

                                                 
58 Sahlström, Berit. (1997) Bildförståelse inom och mellan kulturer. Uppsala. Hallgren och Fallgren Studieförlag 
AB. s. 101. 
59 Borgersen, Terje. Ellingsen, Hein. (1994) Bildanalys. Lund. Studentlitteratur. s.56. 
60 Ibid. s.56. 
61 Bigerstam, Pirjo. (2000) Skapande handling – om idéernas födelse. Lund. Studentlitteratur. s. 151.  
62 Ibid. s.150. 
63 Waern, Yvonne. Petterson, Rune. Svensson, Gary. (2004) Bild och föreställning.Lund. Studentlitteratur. s.22.  
64 Ibid. s.22. 
65 Ibid. s.23. 
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fult, avskräckande, motbjudande eller på annat sätt fascinerande.66 Ett estetiskt objekt, i detta 

fall bilden, är alltså något som uppmärksammas av en betraktare och genererar känslor hos 

denne. Det kan handla om att betraktaren känner sig fri och harmonisk när denne studerar 

bilden, eller en sorts självuppfyllelse och integration med bilden.67  

 

Även om estetik är ett filosofiskt och konstvetenskapligt begrepp så används dess teori inom 

till exempel reklamens visuella retorik. Estetiska bilder är lika med bilder som fångar 

uppmärksamhet och påverkar betraktaren på olika sätt. Inom reklampsykologin kan man se en 

förenklad föreställning; vill man appellera till män är det inte ovanligt att man lockar med 

halvnakna kvinnokroppar i diverse mer eller mindre naturliga sammanhang. Vill man nå 

kvinnor är det vanligt att låta ett litet barn finnas med på ett hörn även om det handlar om att 

sälja en kroppslotion.68  

 

Semiotik  

Semiotik, av grekiskans semaion (tecken), betydelse eller teckenlära, är tvärvetenskapen om 

”tecknens liv i den sociala samvaron”.69 Lingvistiken, språkvetenskapen är bara en del av 

semiotiken. Därför bör man placera språket i ett semiotiskt sammanhang snarare än att placera 

semiotiken i ett språkligt. Kognition äger inte bara rum i språket.70 Semiotiken handlar 

således även om de moderna medierna. Semiotiken förklarar mediernas innehåll, hur de 

fungerar och hur de förmedlar budskap med grund i humanistisk och samhällsvetenskaplig 

forskning. 71

Semiotiken studerar hur mening uppstår generellt, hur tecken och betydelser 

fungerar i allmänhet; vad bild, språk, upplevelse, konst, litteratur, medvetande, 

kunskap, varseblivning, media osv. är i relation till människan. I det att den 

studerar generella fenomen liknar den naturvetenskaperna. Men semiotiken är 

                                                 
66 Waern, Yvonne. Petterson, Rune. Svensson, Gary. (2004) Bild och föreställning.Lund. Studentlitteratur. s.23.  
67 Ibid. s.22. 
68 Ibid. s.23.  
69 Marner, Anders. (2007) Semiotik i korthet. 
http://www.educ.umu.se/~marner/artiklar/Semiotik%20i%20korthet.pdf s.1. 
70 Ibid. s.1. 
71 Marner, Anders. (1999) Multimodalitet – Medier, kognition och semiotik. 
http://www.educ.umu.se/~marner/recent%20works.htm  
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inte, som astronomin, intresserad främst av att jorden är rund, utan istället av det 

faktum att vi upplever jorden som platt.72

När det gäller bilder sätter semiotiken bildens kommunikativa egenskaper i centrum. Bilden 

betraktas som ett språkligt system och analyseras genom att man tolkar dess tecken.73 Den 

grundläggande uppfattningen är att bildens koder och tecken tillsammans kommunicerar på 

olika nivåer. Den denotativa nivån är en bilds enkla element som direkt refererar till ett 

verkligt ting, en avbild av ett verkligt föremål. Den konnotativa nivån är elementens kulturella 

associationer, innebörder och betydelser.74 Även om en bild är ett skapat tecken i en 

intersubjektivitet är betraktarens tolkning individuell, och kan därmed variera beroende på 

vem betraktaren är.75

För att kunna tolka en bilds tecken och koder krävs det att man som betraktare kan uppfatta 

tecknets helhet. Helheten består av det betecknande, bildens uttryck, det synliga, fysiska i 

bilden. Det kan till exempel vara oljefärg, blyerts eller dylikt. Det betecknade är bildens 

innehåll, det betecknandes innebörd, dess kulturella mening. Dessa två bildar tillsammans 

tecknet.76

Vad är bildanalys och vad syftar det till? 
En bildanalys, att analysera en bild, kan genomföras på flera olika sätt. Det är en språklig 

aktivitet som endera sker muntligt eller skriftligt. Valet av analysmetod kan dels styras av 

bildens art och karaktär, och dels av betraktarens ämnesingång och personliga intresse för 

bilden.77 En bildanalys bygger, som till exempel en litteraturanalys, på en problemställning 

eller en frågeställning grundad i en inställning till eller ett påstående om den aktuella bildens 

uttryck.78 Denna synpunkt ligger till grunden för en redogörelse och argumentation för 

bildens form, dessa stilistiska och formspråkliga förhållanden, samt bildens innehåll, motiv 

och tema.79  Betydelsen av begreppet ”uttryck” skiljer sig här från semiotikens definition. Här 

                                                 
72 Ibid.  
73 Sparrman, Anna. Torell, Ulrika. Åhrén Snickare, Eva. (2003). Visuella spår. Studentlitteratur, Lund. s.11. 
74 Ibid. s.11.  
75 Sahlström, Berit. (1997) Bildförståelse inom och mellan kulturer. Uppsala. Hallgren och Fallgren Studieförlag 
AB. s.57. 
76 Ibid. s.11. 
77 Borgersen, Terje. Ellingsen, Hein. (1994) Bildanalys. Studentlitteratur, Lund. s. 147. 
78 Ibid. s.147. 
79 Ibid. s.147. 
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handlar en bilds uttryck om den betydelse bildens form och innehåll tillsammans tillskrivs. En 

bildanalys kan även ta hänsyn till frågorna när, för vem och i viss mån av vem?80  

 

Det grundläggande målet med bildanalys är att göra oss som betraktare mindre naiva i vårt 

sätt att se på bilder, och detta mål uppfylls av de flesta bildanalysmetoder.81 Ett enkelt sätt att 

börja analysera bilder på är att redogöra för ren fakta; 

  

1. En materialanalys. Är det ett foto eller en kanvas? 

2. En färg- och formanalys. Hur är bilden komponerad? 

3. En innehållsanalys. Vad föreställer bilden? 

4. En genetisk analys. Vilken tradition ligger bakom bilden? 

5. En funktionsanalys. Denna del kräver information om konstnärens och beställarens 

intentioner. I vilket syfte eller till vilket ändamål har bilden skapats?82 

 

Panofskys metod 

Erwin Panofsky (1892- 1968) var en framstående konsthistoriker som tog fram en 

bildanalysmetod som tar hänsyn till bildens ikonografiska och ikonologiska faktorer. 

Metodens syfte var att tolka religiösa motiv inom konsten, men har kommit att bli en 

användbar metod för analys av olika typer av bilder. Panofskys metod delar in analysen i tre 

olika nivåer; 

 

Den preikonografiska nivån 

Beskrivning av bildens motiv, är det ett hus eller en person? 

 

Den ikonografiska nivån 

Här identifieras huset eller personen. Är det en känd byggnad eller en känd person? Här krävs 

kunskaper om dessa för att kunna gå vidare med analysen. 

 

Den ikonologiska nivån 

Här sätts motivet in i en historisk, samhällelig och kulturell kontext. Den värdering av bildens 

”inte betydelse” som sker här kan till exempel visa på ett kulturhistoriskt fenomen eller 

                                                 
80 Ibid. s.147. 
81 Waern, Yvonne. Petterson, Rune. Svensson, Gary. (2004) Bild och föreställning. Lund. Studentlitteratur. s.35.  
82 Ibid. s.35.  
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skaparens personlighet. På denna nivå krävs kunskaper om den tid, kultur, samhälle, 

idéhistoriska och politiska strömningar som rådde när bilden skapades.83

 

Formalanalys 

När det rör sig om nonfigurativa bilder, abstrakta bilder kan en formalanalys vara brukbar. 

Formalanalysen behandlar bildens form och innehåll så till vida att formen är innehållet.84

Det verklighetsbaserade och ideologiska byts ut mot upplevelsen av färger och former. Det 

associativa, fantasi- och temperamentsfulla ligger i fokus. Det är inte vad som avbildats som 

är det väsentliga, utan hur det är gjort.85 En formalanalys kräver inte en facklig 

begreppsapparat, utan kan ta sig i uttryck som mer poetiska, personliga beskrivningar en den 

enskilde betraktarens upplevelse av bilden.86

 

Bildbruksanalys 

Bildbruksanalysens syfte är att vara mer saklig än subjektiv och tolkande, och handlar om att 

ringa in bildens budskap. Det centrala är skaparens avsikt och hur budskapet når fram till 

betraktaren. Denna form av analys är en bra ingång vid studier av reklam och annonsbilder.87 

Bildbruksanalysen har nio stycken huvudfrågor, och de lyder som följer; 

 

1. Vem är sändaren? (skaparen) 

2. Hur är bild och text utformad? 

3. Hur förmedlas innehållet? 

4. Vilken kanal används? (Medium) 

5. Vem är den tänkta mottagaren? (Betraktaren) 

6. Vad vill sändaren med bilden och texten? (Avsikten) 

7. Vad får jag ut av bilden och texten? (Bildens effekt) 

8. Vilken återkoppling får jag? (Feedback) 

9. På vilket sätt kan utomstående faktorer styra tolkningen?88 

 

Påverkan vid tolkning 

                                                 
83 Ibid. s.156. 
84 Ibid. s.150. 
85 Ibid. s.152. 
86 Ibid. s.155. 
87 Borgersen, Terje. Ellingsen, Hein. (1994) Bildanalys. Studentlitteratur, Lund. s. 99 
88 Ibid. s.99. 
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Tolkningsfasen vid en bildanalys handlar om att försöka utröna bildens budskap och 

mening.89  Om vi tar Leonardo Da Vincis Nattvarden som exempel. En målning de flesta av 

oss kommit i kontakt med, om inte i skolbänken så kanske genom filmen Da Vinci Koden. 

Vilket som, vet vi att det är Jesus Kristus och hans lärjungar som avnjuter Jesu sista måltid på 

bilden. Om vi dock inte lyssnade speciellt aktivt på religionsundervisningen, och inte hade 

besläktats med varken den bibliska berättelsen, andra avbilder av Jesus eller Leonardos verks 

namn, hade vi kunnat utläsa att det är ett antal som sitter och äter på ena sidan om ett bord. 

Bilder är tidsbundna och kulturella produkter, och för att kunna tyda budskapet i en bild från 

en svunnen tid krävs det också att vi som betraktare har kunskap om bildens historiska och 

kulturella förutsättningar.90  

 

En annan komponent som är avgörande för hur vi tolkar bilders budskap är kunskapen om den 

aktuella bildens stil och formspråk. Det stilistiska och formspråkliga kan liknas vid en 

berättarmetod som baseras på mer eller mindre generella uppfattningar om dess tillskrivna 

innebörder.91 Ett enkelt exempel är en person som avbildats i grodperspektiv signalerar makt, 

en person som avbildats i fågelperspektiv visar på motsatsen. 

 

När vi försöker finna mening i det vi ser och upplever placerar vi den nya informationen i ett 

större sammanhang. Erfarenheter knyts samman och en föreställning av världen bildas.92 Den 

nya kunskapen prövas mot tidigare erfarenheter och det perspektiv vi har av verkligheten. Hur 

en betraktare tolkar bilden beror på den sociala kontext som råder, kulturen, hennes 

erfarenheter och världsbild. Men även betraktarens personlighet, humör, åsikter och 

föreställningar spelar roll.93 Detta innebär att bilder, färger och former kan ha olika 

innebörder i olika kulturer, för olika betraktare.94  

 

Tolkning baseras på associationer, och dessa delas in i privata associationer och 

konnotationer. Konnotationer har vi tidigare gått igenom, kulturellt betingade innebörder. 

Dessa är gemensamma för många. De privata associationerna är betraktaren är ensam om, för 

                                                 
89 Ibid. s. 19 
90 Borgersen, Terje. Ellingsen, Hein. (1994) Bildanalys. Lund. Studentlitteratur. s.14. 
91 Ibid. s.20. 
92 Sahlström, Berit. (1997) Bildförståelse inom och mellan kulturer. Uppsala. Hallgren och Fallgren Studieförlag 
AB. s.86. 
93 Borgersen, Terje. Ellingsen, Hein. (1994) Bildanalys. Lund. Studentlitteratur. s.20. 
94 Sahlström, Berit. (1997) Bildförståelse inom och mellan kulturer. Uppsala. Hallgren och Fallgren Studieförlag 
AB. s.88. 
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att förklara det enkelt.95 När jag ser en bild av ett nöjesfält och tänker på hur obehagliga jag 

tycker att clowner är, är det en privat association. Bilden kanske skulle förmedla hur kul det är 

att åka karusell.  

 

 

Bildanalys i det egna skapandet 

Bildanalys är inte bara ett medel för att studera andras bilder, utan kan även vara ett 

hjälpmedel i den egna skapandeprocessen av bilder. 96 Med hjälp av språket skiljer skaparen 

ut bildens faktiska element och de fantiserade skaparen själv har inom sig. Hon kan klargöra 

för sig själv och andra vad hon åstadkommit och vart hon är på väg.97

 

Konstbegreppet och mediebilder 
En av mina intervjufrågor i denna studie berör vilka bilder som analyseras i gymnasieskolan, 

eftersom målen för kursen bild endast hänvisar till ”olika tvådimensionella bilder”. Dagens 

bildbegrepp som nämnts ovan, inkluderar allt ifrån målningar till reklambilder, 

amatörfotografier till skivomslag, modernism till altartavlor, och så vidare. Därför kan det 

vara av vikt att redogöra för två generella indelningar av bilder; konstnärliga och mediebilder.  

 

Bilden har idag olika spelrum, vi kan endera söka upp bilden på ett galleri eller museum, eller 

bli uppsökta av den; i hemmet, på gatan, överallt.98 Om vi ser till den litteratur jag tagit del av 

när det gäller bildanalys och bildförståelse ägnas olika kapitel åt dessa två inriktningar. Först 

berörs näst intill uteslutande målningar och teckningar från olika epoker, för att sedan komma 

in på reklam-, reportage- och dokumentära bilder, och dessa är allt som oftast fotografier. 

Man kan dela in dessa i konst- och mediebilder.   

 

När det gäller konstbegreppet finns det två huvudsakliga inriktningar, den centripetala 

estetiken och den centrifugala estetiken. Den förstnämnda kan förklaras med ”en målning - är 

en tavla - är ett konstverk”. Den centripetala estetiken utesluter populärkultur och 

informationssamhällets bilder, och strävar efter det essentiella, rena och abstrakta villkoren 

för konst. Medan den centrifugala estetiken spränger dessa gränser vad gäller 

                                                 
95 Borgersen, Terje. Ellingsen, Hein. (1994) Bildanalys. Lund. Studentlitteratur. s.70. 
96 Bigerstam, Pirjo. (2000) Skapande handling – om idéernas födelse. Lund. Studentlitteratur. s.64. 
97 Ibid. s.64. 
98 Marner, Anders. (1995) En ny syn på konst i informationssamhället. 
http://www.educ.umu.se/~marner/artikel_ny_syn.html
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framställningssätt, distribution och funktion.99 Målningar är inte längre aktuella eftersom det 

finns mer tidsekonomiska sätt att framställa bilder, som foto, film, video och datorteknik.  

 

Både den centripetala och centrifugala estetiken bidrar på sitt sätt till att hota 

konstvärlden. Den centripetala estetiken krymper konstvärlden och den 

centrifugala estetiken upphäver gränsen mellan konst och icke-konst.100

 

Mediebilder så som reklam- och annonsbilder finner vi i tidningar, på anslagstavlor, i 

busshållplatsens kur. Dessa bilder samverkar ofta med text och har en uppenbar sändare som 

vill överföra ett budskap till en mottagare, en målgrupp.101 Reklambilder har vissa 

verkningsmedel för att göra oss betraktare uppmärksamma. Dels är bilderna utformade för att 

fånga vår uppmärksamhet. Detta kan till exempel ske genom ett chockerande, ett komiskt 

eller åtråvärt innehåll. Innehållet speglar något vi längtar efter. Informationen är ensidig och 

namnet på varan och/eller företaget upprepas i text. Bilden är utformad för att en betraktare 

från en utvald målgrupp ska känna igen sig i bilden och kunna relatera till den. Att nämna 

varan eller tjänsten som den ”mest använda”, ”mest köpta” vädjar till en svaghet för 

grupptryck hos oss. Kändisar från idrotten, eller film och musikbranschen figurerar ofta i 

reklam. Personer som är framstående på ett eller annat sätt blir förebilder och ”vi vill gärna 

vara som dem”.102

 

Mediebilder som reportagebilder i tidningar samverkar med text, bilderna illustrerar orden. 

Det är oftast bilderna vi läser först i en tidning, och de är också ofta avgörande för om vi 

fortsätter läsa texten.103  Bilderna ska alltså fånga vårt intresse. De ska ge närvaro och väcka 

känslor, och ibland också förmedla sådant som inte förmedlas via ord. De mest använda 

reportagebilderna är personbilder och porträtt av olika människor, politiker, kändisar, 

brottslingar och så vidare. Andra exempel är givetvis bilder från mer eller mindre dramatiska 

situationer som stora idrottsevenemang, krig, upplopp och katastrofer.104

 

Bilden av bilden i skolan 

                                                 
99 Ibid. 
100 Ibid. 
101 Borgersen, Terje. Ellingsen, Hein. (1994) Bildanalys. Lund. Studentlitteratur. s. 111. 
102 Ibid. s.112. 
103 Ibid. s.76. 
104 Ibid. s.76. 
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Innan vi går in på resultatet av intervjuerna vill jag beröra den generella synen på 

bildundervisning som råder idag. Referaten berör inte bara den enskilda aktiviteten bildanalys, 

utan också ett samhällsperspektiv på bildundervisningen i stort, både vad gäller grundskola 

och gymnasieskola.  

 

Anders Marner (2006), docent vid Institutionen för estetiska ämnen, Umeå Universitet menar 

att i det stora hela speglar skolan en bild av att estetiska läroprocesser förläggs till något roligt 

och lustfyllt, ett avbrott i den grå, teorietiska vardagen.105 Dagsläget har många likheter med 

1950- 0ch 60-talets skola. Under den tiden växte ”den fritt skapande doktrinen” fram.106    

 

Ingen kompetens behövs i skapandet, eftersom ett personligt uttryck 

eftersträvas. I fritt skapande doktrinen saknas ett medieringsbegrepp och 

mediespecifik kompetens eftersträvas inte. Lärarens roll är passiv.107

 

Marner och kollegan Hans Örtegren (2003), lektor vid Institutionen för estetiska ämnen, 

Umeå Universitet undersöker tillsammans de estetiska ämnenas och läroprocessernas roll i 

skolan. 

 

Lärarna strävar efter att nå uppsatta mål, men tid och beredskap att 

problematisera kursplanen saknas.108

 

I skolan råder ett vertikalt hierarkiskt medieringsbegreppet, som innebär att språk som 

kommunikativt medium är det centrala och att bild, användandet av verktyg och skapande av 

föremål placeras lågt i ämnenas hierarki. Detta resulterar i att bildämnet nonchaleras eller 

betraktas som en oas.109 Bildämnet är i grundskolan skolpolitiskt svagt, timplanehotat, och 

under treämnesskolans och det vertikal hierarkiska medieringsbegreppets påverkan. Andra 

faktorer är otydliga kursplaner och ämnesgränser, obehöriga lärare och med lärare med 

mindre utbildning i ämnet.110

                                                 
105 Marner, Anders. Professionalisering av estetiska ämnen några problem och förslag. Didaktisk tidskrift vol.16, 
nr 4. 2006. s.3 
106 Ibid. s. 4 
107 Ibid. s. 5 
108 Marner, Anders. Örtegren, Hans. (2003) En kulturskola för alla – Estetiska ämnen och läroprocesser i ett 
mediespecifikt och medieneutralt perspektiv. Forskning i Fokus, nr. 16. Myndigheten för skolutveckling. s.39. 
109 Marner, Anders. Professionalisering av estetiska ämnen några problem och förslag. Didaktisk tidskrift vol.16, 
nr 4. 2006. s.8. 
110 Ibid. s.18.  
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Det vertikala hierarkiska medieringsbegreppet präglar skolan och universitet, men inte 

samhället i övrigt och inte de samtida medierna. Utbudet av bilder i medierna är enormt och 

allt kan inte förmedlas via skriftspråk.111

 

 

Resultat av intervjuer och analys  
Nedan följer en sammanfattning av de åtta informanternas svar på mina frågeställningar. Jag 

har valt att sammanfatta dem fråga för fråga. Jag finner relevansen i att se eventuella 

tendenser, likheter eller motsättningar mellan dessa olika lärares åsikter, metoder och 

förhållningssätt kopplat till målen för kursen bild. Därför har jag inte tagit någon hänsyn till 

dessa olika lärares personer, utan valt att hålla mina informanter anonyma och könsneutrala. 

Jag benämner dem som Lärare 1 – Lärare 8, L1 - L8. Jag har valt att dela in svaren beroende 

på ståndpunkt.  

 

Efter sammanfattningen av resultatet följer en analys av svaren kopplade till resultaten av 

mina litteraturstudier, som jag gått igenom ovan.  

 

Resultat av intervjuer 
1. På vilket sätt använder du bildanalys i din bildundervisning?  

Lärare 1 använder bildanalys i bildundervisningen dels vid besök av utställningar, och dels 

när det gäller elevernas egna bilder. De får ibland analysera sina egna bilder och ibland sina 

klasskamraters. När de analyserar varandras bilder brukar L1 låta bildernas skapare vara 

anonyma. ”Du vet, så att dom inte ska styras, att dom inte vet att den, alltså det finns ju vissa 

som dom tycker är duktiga och sådär”. L1 genomför ofta analyser muntligt, endera i helklass 

eller i mindre grupper. Vid besök av utställningar får eleverna analysfrågor de ska besvara 

skriftligt.  

 

Lärare 3, Lärare 4, Lärare 5 och Lärare 6 använder dels bildanalys som separata uppgifter 

där eleverna får tillgång till olika bilder, analysmallar och metoder, och dels som en 

samtalsmetod om bilder, ett sätt att inspirera eleverna när de ska börja med nya uppgifter. De 

använder även bildanalys som metod vid genomgång av elevarbeten där eleverna själva får 
                                                 
111 Ibid. s.8 
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kritiskt granska sina verk. De använder även bildanalys vid samtal om konst eller bilder i 

allmänhet.  

 

Den analys jag använder när de granskar andras bilder och massbilder är den 

som grundar sig på konnotativ och denotativ nivå samt egen tolkning. Det gör 

jag för att eleverna ska bli medveten om att bilder har olika plan. Ett visuellt 

men också ett talande och symboliskt, den sistnämnda förstår vi tack vare att vi 

redan har ett bildspråk som blivit givna till oss av kultur och samhälle (bland 

annat massmedia). En bild på ett rött hjärta betyder till exempel oftast inte ett 

fysiskt hjärta utan kärlek eller kanske jul. (L4) 

När eleverna granskar sina egna verk fokuserar L4 både på den faktiska bilden och dess 

bakomliggande symbolik, men lägger stor vikt vid det tekniska. Eleverna skall utveckla 

tekniken för att i kommande uppgifter kunna förmedla sitt budskap på bästa sätt.  

L6 beskriver två typer av analyser; den skriftliga analysen grundar sig på regler som till 

exempel; vad är det du ser (objektivt) och vad tror du om det du ser (subjektivt). L6 

kontrollerar att eleverna använder en viss begreppsapparat och att de förstår skillnaden mellan 

beskrivning och tolkning av bilder.  

 

Ibland får de skriva mer fria bildanalyser. Ett exempel är att de får en bild att 

utgå ifrån och sedan liksom kliva in i. Då beskriver de först bilden utifrån och 

sedan tar de del i bilden genom att beskriva den inifrån så att säga. Doft-, smak-, 

känsel- och hörsel- och förstås synintryck. När de kliver in i bildrummet kan det 

hända saker som de annars inte kommer åt genom att bara sitta kvar på utsidan. 

(L6) 

 

Lärare 2 använder bildanalys vid starten av en uppgift. När en bild ska skapas grundar sig 

uppgiften i en fråga, ”varför ska jag göra den här bilden?” 

…Sen då efteråt kan man ju titta på den där bilden och se; har man lyckats 

liksom ge ett svar eller någonting, ”vad är det jag vill förmedla med min bild?” 

Det är ju en typ av bildanalys. (L2) 
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L2 hänvisar ofta till böcker om komposition och bildens tekniska uppbyggnad. L2 ställer 

frågor till eleverna om ”varför” de gjort bilder som de gjort. L2 menar på att ofta handlar det 

om att elever snarare fokuserar på att behärska en teknik, och få bekräftelse på det från sina 

kompisar, än att medvetet vilja till exempel visa på samhällskritik. När eleverna sedan 

kommer bort från det och börjar tänka i frågande banor blir användandet av bildanalys mer 

intressant. L2 gör detta vid olika spontana tillfällen.  

 

Lärare 7 använder bildanalys vid visningen av konsthistoriska bilder och reklambilder. Både 

måleri och fotografi behandlas. L7 använder sig av en egenkomponerad bildanalysmetod. 

 

Lärare 8 använder främst bildanalys under elevernas arbetsprocess med olika uppgifter, för 

att de ska förstå sitt eget arbete. Även efter avslutad uppgift som självreflektion. Ibland får 

eleverna analysera varandras bilder. Konst- och massbilder analyseras ibland. De går på 

utställningar och studerar historiska och samtida bilder.  

 

2. Vad är syftet med att lära ut bildanalys i bildundervisningen? 

Lärare 1 menar att eleverna ska träna sig att se vad det är de ser. Först ska de kunna beskriva 

färgerna och formerna som finns i bilden. Vare sig det är abstrakt eller föreställande. För att 

sedan också träna sig på att känslomässigt läsa in saker i bilden. Att kunna förklara vad man 

känner inför bilden och vad den väcker för tankar. L1 menar på att eleverna uppskattar att få 

sväva ut i tolkningar av bilder och främst beskriva den känslomässiga upplevelsen. ”…Och 

sen att man inte är så dömande då va, att dom får sväva ut där, och får ha ett fritt tänkande”. 

 

Lärare 2 anser att syftet med bildanalys är att eleven ska vara medveten om varför den skapar 

just den bild den skapar och vem den riktar sig till.  

 

Vi säger att man fotograferar till exempel, att man har som ett mål med precis 

den bild man ska ta. Jag vill visa den här händelsen, till exempel att det kanske 

står en skrotbil någonstans. Och det kan vara på olika sätt, den kan vara som en 

skulptur, den kan också visa på miljöförstöring. Men att man kan se skillnaden 

på det, det är det som är viktigt då. (L2)  

 

Lärare 3, Lärare 4 och Lärare 8 menar på att eleverna ska lära sig hur bilder används som 

informations- och kommunikations- och påtryckningsmedel i vårt samhälle. Eleverna får 
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verktyg att besvara frågor som hur påverkas man av bilder/massbilder? Återspeglar en bild 

verkligheten eller en falsk eller förvrängd bild av den? Hur använder man sig av bilder i 

reklam och tidningar? För att de dels ska kunna tolka bilder/konst och förstå vad sändaren 

förmedlar, och att lära sig att själv förmedla det budskap man vill ha sagt med sina bilder och 

sin konst. Analysen blir en metod för att utveckla sitt konstnärskap, olika tekniker och 

bildspråkliga uttryck.  

 

De ska ju utveckla sin teknik och därför måste man såklart diskutera vad som är bra 

och vad man ska tänka på till nästa gång för att nå fram ännu bättre med sitt budskap 

och sin bild. (L4) 

Lärare 6 är inne på ungefär samma spår men uttrycker det som så;  

 

Dessutom tycker jag att det är viktigt att man förhåller sig någotsånär kritisk till 

den bildström man utsätts för varje dag. Inte alltid, ibland vill man ju bara kunna 

njuta av en bilds skönhet eller uttryck, men det är bra att kunna tänka till och se 

på bilder på ett mer genomtänkt sätt. Då upptäcker man saker i bilderna som 

säger något om vår tid, normer i samhället och om hur vi har formats av vår 

kultur. (L6) 

 

Lärare 5 menar på att syftet är att eleven får större kunskap och insikt i bildframställningens 

möjligheter. 

 

Lärare 7 ” Att lära elever att tolka bilder i största allmänhet”. 

 

3. När i undervisningens skeenden lämpar det sig bäst att använda bildanalys? 

När det gäller elevernas egna bilder menar Lärare 1 och Lärare 4 på att analysen lämpar sig 

bäst när eleverna är färdiga med sina bilder. 

 

Jag tycker att det lämpar sig bäst vid redovisningen av en uppgift. Då känner sig 

eleven färdig med sitt arbete och kan oftast stå för sitt resultat. Ska man börja 

analysera bilderna mitt under arbetets gång så känner eleven ofta enligt min 

mening att de inte är färdiga och därför inte kan stå för bilden. (L4) 
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Lärare 2, Lärare 5 och Lärare 6 menar på att det är under arbetets gång, för då kan man gå 

in och peka på olika saker för att föra arbetet framåt.  

 

Jag anser att den bästa nyttan av bildanalys får man om man kan koppla den direkt 

till det eleven arbetar med just då. Det blir då konkret för eleven och kan direkt 

användas i det egna arbetet. (L5) 

 

Lärare 3 anser att det inte finns ett bättre eller sämre läge utan att bildanalys är något man 

kan använda sig av när som helst. Lärare 8 uttrycker det liknande; ”vid ett intro av en 

uppgift, under arbetets gång och vid redovisningen”. Lärare 7 menar på att det beror på 

uppgiftens karaktär.  

 

4. Vilka typer av bilder analyseras? 

Lärare 1 lägger fokus på konstbilder och elevernas egna bilder, och har minskat analys av 

reklambilder till exempel. ”Jag kan säga att valaffischer till exempel. Det har jag överlåtit åt 

samhällskunskapsläraren”.  

 

Lärare 2, Lärare 5 och Lärare 7 visar konst- och massbilder, skapade av konstnärer och 

fotografer.  

 

Men man får inte kanske visa det för mycket heller i början för då känns det lite 

skrytigt va, så att dom känner sig nertryckta. Man får vara lite försiktig och 

balansera där lite grann. Om jag kommer in med världens bästa bild och ”så här 

kan man fotografera!” ”Eh jaha, med min lilla fjutt- kamera?! (L2) 

 

Lärare 3, Lärare 4 och Lärare 6 menar på att alla former av bilder används till föremål för 

analys.  

 

Lärare 6 beskriver hur elevernas egna bilder analyseras, dels i direkta samtal, lärare-elev eller 

elev-elev. Dels i mer organiserade samtal under eller efter arbetet med en bild. Bildsamtal 

som grundar sig i konsthistoriens verk leder ofta till spontana analyser. L6 visar även reklam 

eller reportagebilder som eleverna får diskutera, dess betydelse och uttryck. 
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Analysbilder som eleverna får i hemuppgift brukar vara konstverk eller 

nyhetsbilder. Under lektionstid analyseras alla möjliga bilder; reklambilder, 

nyhetsbilder, fotografier, elevernas egna konstverk och förstås konstnärers verk 

genom tiderna. (L6) 

 

Lärare 8 fokuserar på elevernas egna verk, och konst- och massbilder används ibland som 

underlag för analys.  

 

 

5. Vilka typer av bildanalytiska verktyg använder du i din bildundervisning? 

Lärare 1 använder sig främst av Panofskys bildanalysmetod som berör hur bilden är upplagd, 

bildens berättande betydelse och dess underliggande betydelse. Lärare 8 använder också 

denna metod, men ibland även en bildgrammatisk analysmetod, innehåll + form = material, 

komposition, format, färg, stil. Vid granskning av grafisk kommunikation används design- 

och layoutprinciper. Och vid massbilder semiotik. Lärare 3 använder olika modeller ibland. 

Lärare 5 nämner formalistiska och innehållsbetonade analysmetoder och Lärare 7 en 

egentillverkad metod.  

 

Lärare 2 utgår från bildkomposition och dess olika regler.  

 

Lärare 4 och Lärare 6 använder en begreppsapparat som består av bland annat; konnotation, 

denotation, association, alludering, kontext.  

 

Vad som händer utanför bilden (utanför bildrummet), vad händer innan eller 

efter bilden (innan bildens tid), komposition, uttryck, teknik (oljemåleri, 

teckning, foto, skulptur, bläck, akvarell...), teknik (snabbt målat med stora 

penseldrag, impressionistiskt, expressionistiskt, surrealistiskt...), koppling till 

konsthistorien, koppling till samtiden, genusteori, heteronorm, ord som 

beskriver vad man ser och upplever (inte bara fint och fult; utan ljust, mörkt, 

luftigt, tungt, vattnigt, bestämt, tyst, högljutt, rörigt, stilla, lugnt). (L6) 

 

6. Hur mycket tid av undervisningen skulle du uppskatta går till att analysera bilder? 

Här har Lärare 1 uppskattat tiden till 15% av kurstiden, och Lärare 5 10-20%. Det vill säga 

15 – 30 p av Bildkursen som är på 150p.  
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Lärare 3, Lärare 6 och Lärare 8 menar på att det är svårt att svara på eftersom att alla 

samtal med eleverna om deras egna bilder eller andras bilder är bildanalys och därmed 

indirekt ger eleven träning i detta sätt att tänka. L3 lägger in analys efter färdiguppställda 

mallar eller scheman som ett moment på 4-5 timmar per termin. 

 

Lärare 4 avvarar 8 timmar per termin till bildanalys.  

 

Lärare 7 anser frågan vara omöjlig att besvara.  

 

Analys 
Kursplan och Läroplan kontra praktiken  

I läroplanen heter det att eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort 

informationsflöde.112 Kursen Bild skall ge eleverna kunskap om bildens utveckling och 

funktion i samhället.113  Lärare 3, Lärare 4 och Lärare 8 menar på att ett av bildanalysens 

syfte är att eleverna ska lära sig hur bilder används som informations- och kommunikations- 

och påtryckningsmedel i vårt samhälle. Eleverna får verktyg för att besvara frågor som hur 

påverkas vi av bilder/massbilder? Samtliga informanter utom Lärare 1 nyttjar 

mass/mediebilder som underlag för analys i undervisningen.  

 

Kursen Bild skall även ge eleverna kunskaper i analys och tolkning av olika typer av 

tvådimensionella bilder.114 Analys och tolkning återkommer vi till under rubriken bildanalys 

nedan. Vad gäller analys av ”olika typer av tvådimensionella bilder” lägger Lärare 1 fokus på 

konstbilder och elevernas egna bilder. Lärare 2, Lärare 5 och Lärare 7 visar konst- och 

massbilder, skapade av målare och fotografer. Lärare 3, Lärare 4, Lärare 6 och Lärare 8 

menar på att alla former av bilder används till föremål för analys.  

 

 

 

 

 

                                                 
112 Lpf 94. 1.2. http://www.skolverket.se 
113 BF1201 –Bild. 150 poäng inrättad 2000-07 SKOLFS 2000:18.  www.skolverket.se
114 Ibid. 
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Ramfaktorer i undervisning i bildanalys 

Ramfaktorer är de möjliga faktorer som på ett eller annat sätt påverkar undervisningens och 

dess utformning. Närsamhället är en faktor.115 Lärare 1 och Lärare 8 nämner att de går på 

olika utställningar med eleverna i förmån för bildanalys. Resurser är en annan ramfaktor.116  

Lärare 2 använder olika böcker för att visa bilder vid bildanalystillfällen. Övriga informanter 

nämner inga exempel på ramfaktorer i fråga om hur de använder bildanalys i undervisningen.  

 

Gymnasiepoängen avslöjar inte lektionstiden för en kurs. Samma kurs kan ha olika resurser i 

tid beroende på skola.117 När det gäller användandet av bildanalys i kursen Bild uppskattar 

Lärare 1 tiden till 15% av kurstiden, och Lärare 5 10-20%. Det vill säga 15 – 30 p av 

Bildkursen som är på 150p. Lärare 3, Lärare 6, Lärare 7 och Lärare 8 menar på att det är 

omöjligt att svara på. Lärare 3, Lärare 6 och Lärare 8 menar att alla samtal med eleverna 

om deras egna bilder eller andras bilder är bildanalys och därmed indirekt ger eleven träning i 

detta sätt att tänka. L3 lägger in analys efter färdiguppställda mallar eller scheman som ett 

moment på 4-5 timmar per termin. Lärare 4 avvarar 8 timmar per termin till bildanalys.  

 

Sociokulturell perspektiv på bildanalys 

Sociokulturell teori bygger på att den gemenskap, den sociala kontext, en individ är del av 

utgör grunden i dess lärande.118 Dialogismen bygger på att kommunikationen är något som 

sker mellan individerna.119 Det är ett verktyg som skapar mening mellan den som talar och 

den som lyssnar, den som skriver och den som läser, den som målar och den som betraktar. 

Samtliga informanter använder bilder, samtal och/eller skrift vid bildanalys. Lärare 1 

genomför ofta analyser muntligt, endera i helklass eller i mindre grupper. Lärare 6 menar på 

att elevernas egna bilder analyseras dels i spontana samtal, lärare- elev eller elev- elev. Dels i 

mer organiserade samtal. Både L1 och L6 använder sig även av skriftliga analysuppgifter.  

Lärare 3, Lärare 4 och Lärare 5 använder sig även de av både samtal och skriftliga 

uppgifter. Lärare 2 använder sig av samtal. Lärare 7 och Lärare 8 beskriver inte på vilket 

kommunikationssätt analysen förs.  

 

                                                 
115 Lindström, Gunnar. Pennlert, Lars Åke. (2004) Didaktik i teori och praktik. Umeå. Umeå Universitet. S.46. 
116 Ibid. s.46. 
117 Gymnasiepoäng 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=35&skolform=21&id=19&extraId= 
118 Dysthe, Olga. (2003) Dialog, samspel och lärande. Lund. Studentlitteratur. s.8.  
119 Ibid. s.66.  
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Dewey menar på att lärande sker när praktisk handling och reflektion utförs.120 Lärare 2, 

Lärare 3, Lärare 5, Lärare 6 och Lärare 8 uttrycker specifikt att de använder bildanalys 

som ett verktyg i elevernas skapandeprocesser med syftet att eleven dels ska kunna förklara 

den bilder hon håller på med, motivera de val hon gjort och utveckla förståelse för sitt eget 

skapande. Övriga informanter nämner inte analysen i samband med elevernas praktiska 

skapande.  

 

Bilden som språk och bildanalys 

Bilden är ett visuellt uttryck som berättar något. Bilden är kommunikativ.121 En bild kan visa 

på tecken, färger och former, uttryck och tekniker som i samspel bildar en tillskriven 

innebörd122. För att förstå en bild krävs det att betraktaren kan tolka de tecken, symboler, 

motiv och konventioner som bilden innehåller.123 Samtliga informanter beskriver analysen 

som ett sätt att kunna beskriva och tolka bilder. Lärare 6 menar på att man med hjälp av 

analys lär sig upptäcka saker i bilderna som säger något om vår tid, normer i samhället och 

om hur vi har formats av vår kultur. Lärare 2 nämner inte direkt ordet tolkning, men ger ett 

exempel på hur en bild av en skrotbil endera kan upplevas som en skulptur, eller ett tecken på 

miljöförstöring, och poängen är att kunna se skillnaden.  

 

Tre forskningsperspektiv på betraktaren av bilder  

Perceptionspsykologins syn på betraktaren av bilder utgår från hur vi bildar oss en uppfattning 

av streck och punkter på en tvådimensionell yta. Punkternas och linjernas riktning och 

placering är det centrala, och hur dessa i sin tur påverkar oss.124 Lärare 2 ser till bildens 

tekniska uppbyggnad och utgår från bildkompositionens olika regler vid analys.  

 

Den estetiska synen på betraktaren beskriver betraktarens intresse för bilden och den inre 

upplevelsen som det centrala.125 Lärare 1 använder konstbilder i samband med bildanalys, 

och när dessa analyseras är det dels formen och innehållet som redogörs, och dels med 

betoning på en tredje del; upplevelsen. Den individuella tolkningen och de känslor bilden ger 

upphov till. Lärare 6 nämner att vi inte alltid bör vara kritiska till det vi ser, utan att vi ibland 

bara skall njuta av en bilds skönhet eller uttryck. 
                                                 
120 Ibid. s.121. 
121 Borgersen, Terje. Ellingsen, Hein. (1994) Bildanalys. Lund. Studentlitteratur. s. 11.  
122 Ibid. s. 11. 
123 Ibid. s. 52. 
124 Ibid. s.16.  
125 Waern, Yvonne. Petterson, Rune. Svensson, Gary. (2004) Bild och föreställning. Lund. Studentlitteratur. s.22.  
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Semiotikens teori är att vi som betraktare tolkar bilder som kulturbundna tecken.126 Lärare 8 

uttrycker bokstavligen att semiotik används som en bildanalytisk metod vid analys av 

massbilder i undervisningen. Lärare 4 och Lärare 6 använder en begreppsapparat som består 

av bland annat semiotikens grundbegrepp konnotation och denotation.127  

 

Bildanalys och dess syfte 

En bildanalys bygger på en problemställning eller en frågeställning grundad i en inställning 

till eller ett påstående om den aktuella bildens uttryck.128 Denna synpunkt ligger till grunden 

för en redogörelse och argumentation för bildens form, dessa stilistiska och formspråkliga 

förhållanden, samt bildens innehåll, motiv och tema.129  En bildanalys kan även ta hänsyn till 

frågorna när, för vem och i viss mån av vem?130 Det finns olika former av bildanalyser och 

valet av dessa styrs av bildens karaktär och betraktarens kunskap, intresse och synsätt.  

 

Lärare 1 och Lärare 8 nämner Panofskys metod.131 L8 använder även formeln innehåll + 

form = material, komposition, format, färg, stil. Vid granskning av grafisk kommunikation 

använder L8 design- och layoutprinciper, och vid massbilder semiotik. Lärare 3 använder 

olika modeller ibland, men nämner inte vilka. Lärare 5 nämner formalistiska132 och 

innehållsbetonade analysmetoder och Lärare 7 en egentillverkad metod, men utelämnar dess 

formel. Lärare 2 utgår från bildkomposition och dess olika regler. Lärare 4 och Lärare 6 

använder begrepp som bland annat; konnotation, denotation133, association, alludering och 

kontext vid bildanalys.  

 

Det grundläggande syftet med bildanalys är att göra oss som betraktare mindre naiva i vårt 

sätt att se på bilder, och detta mål uppfylls av de flesta bildanalysmetoder.134 Ett annat syfte 

med analysen kan vara att i en skapandeprocess redogöra för sin egen bilds faktiska element 

och de fantiserade man själv har inom sig. Som bildskapare kan man klargöra för sig själv och 

                                                 
126 Sparrman, Anna. Torell, Ulrika. Åhrén Snickare, Eva. (2003). Visuella spår. Lund. Studentlitteratur. s.11. 
127 Ibid. s.11. 
128 Ibid. s.147. 
129 Ibid. s.147. 
130 Ibid. s.147. 
131 Waern, Yvonne. Petterson, Rune. Svensson, Gary. (2004) Bild och föreställning.Lund. Studentlitteratur. 
s.156.  
132 Ibid. s.35.  
133 Sparrman, Anna. Torell, Ulrika. Åhrén Snickare, Eva. (2003). Visuella spår. Studentlitteratur, Lund. s.11 
134 Waern, Yvonne. Petterson, Rune. Svensson, Gary. (2004) Bild och föreställning. Lund. Studentlitteratur. s.35.  
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andra vad man åstadkommit och vart man är på väg.135 Lärare 1 menar att syftet med 

bildanalys ligger i att eleverna ska träna sig att se, är att se vad det är de ser. Vare sig det är 

abstrakt eller föreställande. Men även att eleverna tränar sig på att känslomässigt läsa in saker 

i bilden. Lärare 2 anser att syftet med bildanalys är att eleven ska vara medveten om varför 

den skapar just den bild den skapar och vem den riktar sig till. Lärare 3, Lärare 4 och 

Lärare 8 menar på att eleverna ska lära sig hur bilder används som informations- och 

kommunikations- och påtryckningsmedel i vårt samhälle. Analysen är också ett sätt för 

eleverna att lära sig förmedla det budskap de vill ha sagt med sina bilder. Lärare 4 lägger 

tonvikt på utvecklandet av det tekniska färdigheterna vid bildskapandet. Lärare 6 anser att 

det är viktigt att eleverna förhåller sig någotsånär kritisk till den bildström de utsätts för varje 

dag. Men även att de lär sig njuta av bilders skönhet eller uttryck. Lärare 5 menar på att 

syftet är att eleven får större kunskap och insikt i bildframställningens möjligheter. Lärare 7 ” 

Att lära elever att tolka bilder i största allmänhet”. 

 

Konstbegreppet och mediebilder 

Dagens bildbegrepp inkluderar allt ifrån målningar till reklambilder, amatörfotografier till 

skivomslag, modernism till altartavlor, och så vidare. Men det finns två generella indelningar 

av bilder; konstnärliga och mediebilder. Det finns två huvudsakliga perspektiv på 

konstbegreppet. Det centrifugala och det centripetala.136 Lärare 1 använder konstbilder vid 

analys. Övriga informanter använder alla konst- och mediebilder för ändamålet.  

 

Den sista punkten, ”Bilden av bilden i skolan” berör jag nedan i diskussionen. 

 

Diskussion och slutsatser 
Nedan följer en diskussion kopplad till mina huvudfrågeställningar och kursmålen för kursen 

Bild. Där efter följer en kort kritisk reflektion och förslag till vidare forskning. 

 

Hur används bildanalys i bildundervisningen? 

Hälften av informanterna använder bildanalys dels som separata uppgifter där eleverna 

tilldelas bilder, och tid för analysmoment planerats in i undervisningen. De betraktar även 

spontana bildsamtal om andras eller elevernas bilder som en form av bildanalys. Jag tolkar det 
                                                 
135 Ibid. s.64. 
136 Marner, Anders. (1995) En ny syn på konst i informationssamhället. 
http://www.educ.umu.se/~marner/artikel_ny_syn.html
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som att bildanalysen både ses som en formell metod att behandla bilder, men även som ett sätt 

att i det spontana samtalet belysa bilder. Denna inställning till analysen som brukbar i olika 

situationer i olika lärandeprocesser speglar den sociokulturella teorins kärna, att det är i 

interaktionen och samtalet lärande formuleras.137  

 

Jag finner detta synsätt väldigt positivt. Jag tolkar det som att analysen dels lyfter det 

spontana samtalet till en mer formell nivå, där ett naivt sätt att se på och samtala om bilder 

uteblir. Samtidigt blir analysen vid en formulerad uppgift inte för formell för eleverna. De får 

i bildsamtal vid alla möjliga skeden träna sig i analytiska tankebanor och begrepp. När detta 

perspektiv genomsyrar undervisningen överlag skulle jag kunna tänka mig att eleverna får 

med sig ett kritiskt och analytiskt förhållningssätt även utanför bildsalen.  

 

En av informanterna menar på att syftet med bildanalys främst är att eleverna utvecklar den 

aktuella tekniken inom vilken bilden skapas. Detta synsätt på bildanalys som ett 

lärandeverktyg i en praktisk process stämmer väl överens med forskningsperspektivet på 

bildanalys i den estetiska arbetsprocessen138 och den sociokulturella teori Dewey 

presenterar.139 Det vill säga, lärande sker när praktisk handling och reflektion tillämpas. Jag 

finner detta förhållningssätt mycket fruktbart. En informant använder sig till exempel endast 

av bildanalys vid studier av konsthistoriska bilder och reklambilder. Här kommer elevens 

egna skapande inte in. Här kan analysen tolkas som ett sätt att enbart studera och skapa 

förståelse för andras bilder, andras budskap. Inte ett sätt att reflektera kring det egna 

skapandet, den egna tanken och hur den tar sitt visuella uttryck. Detta finner jag vara en brist i 

bildundervisningen, där framställningen av bilder hänger ihop med faktiska redan skapade 

bilder, i den kultur vi lever och verkar i. Vidare kan det vara så att denna informant skiljer 

mellan bildanalysmoment och direkta samtal i den praktiska undervisningen. Det kan handla 

om formaliteter som kanske båda utmynnar i analys.  

 

Två av informanterna nämner att de går på olika utställningar med eleverna. Övriga 

informanter som nämner konstbilder i undervisningen kan självklart mena konstbilder som 

visas på museum eller gallerier, men uttrycker det inte här. Tre av informanterna nämner att 

de ”visar” bilder för eleverna. Detta kan förstås betyda att de visar bilder i klassrummet, men 

                                                 
137 Dysthe, Olga. (2003) Dialog, samspel och lärande. Lund. Studentlitteratur. s.10. 
138 Bigerstam, Pirjo. (2000) Skapande handling – om idéernas födelse. Lund. Studentlitteratur. s.64 
139 Dysthe, Olga. (2003) Dialog, samspel och lärande. Lund. Studentlitteratur. s. 124. 

  33  



även att de ”visar” bilder på ett galleri. En informant nämner böcker som en källa. Kopplat till 

ramfaktorer kan närområdet140 vara avgörande i denna fråga. En skola belägen i en större stad 

har en annan tillgång till bilder som måste uppsökas.141 Kanske finns det fler gallerier, 

konsthallar och museer, än i en mindre stad eller ort. Dagens teknik krymper dock världen och 

bjuder in det visuella i vilket rum som helst142 om det finns tillgång till Internet och en dator 

till exempel. Kanske borde denna studie ha tillämpats med en specifik fråga angående vilka 

ramfaktorer som styr hur undervisningen i bildanalys utformas. 

 

Vilka bildanalysverktyg används i bildundervisningen? 

Alla informanter använder någon form av analysmetod eller modell. Sex stycken av dem 

uttrycker specifika analysmetoder och modeller. Fem av dem förklarar, mer eller mindre, 

modellernas upplägg. Två av informanterna namnger inte vilken eller vilka modeller de 

använder i undervisningen. De olika modellerna som presenterats i denna studie har alla en 

vald vinkel, en vald ingång i bilden. Även om valet av analysmodell sätter bilden i ett visst 

perspektiv, så utesluter metoderna inte varandra helt. Vi kan konstatera att bildanalys är ett 

verbalspråkligt fenomen som förklarar en visuell kommunikation, bildens kommunikation. 

Samtliga metoder och modeller berör bildens kommunikativa egenskaper på ett eller annat 

sätt. I enlighet med sociokulturell teori och dialogismen, där interaktion och samverkan inte 

bara är något som sker mellan människor emellan, utan också något som sker mellan 

människa – objekt, i detta fall bilden. Bilden och den enskilda betraktaren.143 Denna 

kommunikation kommer till uttryck vid en analys av bilden, vare sig det är på papper eller i 

ett samtal.  

 

Hur förhåller sig bildlärare till bildanalys som en del i bildundervisningen? 

Ingen av informanterna nämner kursmålen i fråga om syftet med bildanalys i 

bildundervisningen. Detta kan vara för att de anser kursmålen vara självklara och 

underförstådda, och därav utelämnar dem. Det kan även bero på att de är erfarna lärare och 

inte reflekterar kring målen eftersom de sedan länge utformat undervisningen efter dem. 

Kursmålen för bildkursen är trots allt nio år gamla.144 De beskriver dock på olika sätt en nytta 

                                                 
140 Lindström, Gunnar. Pennlert, Lars Åke. (2004) Didaktik i teori och praktik. Umeå. Umeå Universitet. S.45-
48. 
141 Marner, Anders. (1995) En ny syn på konst i informationssamhället. 
http://www.educ.umu.se/~marner/artikel_ny_syn.html
142 Ibid. 
143 Dysthe, Olga. (2003) Dialog, samspel och lärande. Studentlitteratur s.66. 
144 BF1201 –Bild. 150 poäng inrättad 2000-07 SKOLFS 2000:18.  www.skolverket.se
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med bildanalys. De olika resonemangen går alla att placera under kursmålen, eftersom dessa 

är så pass öppna.  

 

Kursen skall utveckla förmåga till bildförståelse och bildframställning samt ge 

kunskaper i analys och tolkning av olika typer av tvådimensionella bilder.145

 

Alla informanter realiserar detta mål. Att alla brukar bildanalys i undervisningen står klart. 

Några av dem har gemensamma ståndpunkter och några skiljer sig åt. De tillämpar bildanalys, 

vissa under liknande former, andra under olika former. Mot liknande kategorier av bilder, 

med vissa undantag. Sju av dem nämner tolkningen av bilder som en del i syftet med 

analysen. En informant som skiljer sig menar på att analysen syftar till att eleven får större 

kunskap och insikt i bildframställningens möjligheter. I denna mening kan man tolka in 

tolkningen, men den nämns inte specifikt. Dock beskriver denna informant senare den 

analysmetod som tillämpas som formal- och innehållsbetonad, som i olika grader lägger fokus 

på tolkningen av bilden.  

 

Jag anser att de bilder som analyseras, och med vilken metod det sker kan visa på vilken syn 

de olika informanterna har på betraktaren av bilder. Den informant som betonar upplevelsen 

av bilderna som det primära vid analys visar på den estetiska synen på betraktaren146. Den 

informant som lägger fokus på bildens tekniska uppbyggnad och element har en mer rationell 

ingång. De fyra informanter som uttryckligen nämner semiotik eller semiotiska begrepp har 

en således språkvetenskaplig ingång i bilder, där bildens kulturbundna tecken står i fokus.147

De olika informanternas förhållningssätt till betraktaren av bilder lär således påverka hur 

undervisningen i bildanalys ter sig, och därmed vilken ingång eleverna får i bildvärlden.  

 

Alla informanter delar in bilderna på ett eller annat sätt, det är endera konst, mediebilder eller 

elevernas egna bilder. Här är det viktigt att poängtera det definitionsproblem konstbegreppet 

står inför. Utifrån denna studie kan vi inte utläsa dessa olika lärares förhållande till 

                                                 
145 Ibid. 
146 Ibid. s.22. 
147 Marner, Anders. (1999) Multimodalitet – Medier, kognition och semiotik. 
http://www.educ.umu.se/~marner/recent%20works.htm
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konstbegreppet som centrifugalt kontra centripetalt.148 Dock gör de en tydlig indelning av 

bilder som visar på samma indelning som den litteratur jag tagit del av.  

 

Dessa bildlärare är verksamma vid estetiska programmet med inriktningen bild. Redan där i 

benämningen estetiska programmet ligger ett definitionsproblem. Om vi ser till definitionen 

jag nämnt ovan; estetik som den personliga handlingen, ett producerande av ett personligt 

uttryck. Eller den personliga upplevelsen en betraktare har av ett redan skapat objekt. Hur 

betraktaren genom sina sinnen varseblir och värderar ett objekt. Själva konsumtionen av, i 

detta fall, bilden. 149 Estetik är filosofins och konstvetenskapens teori om, just det, 

konstnärliga handlingar och uttryck, och upplevelsen av dem150. I dagens samhälle råder det 

som bekant en dualism när det gäller konstbegreppet, med det centrifugala kontra det 

centripetala perspektivet. Det centrifugala konstbegreppet inbegriper bilder som produceras 

via foto och dator till exempel151. Betyder det att all visuell kommunikation kan vara konst? 

Reklambranschen använder ett estetiskt synsätt när de formulerar och gestaltar sina 

budskap.152 Alla informanter nämner konstbilder, och de flesta av dem mediebilder. Tydligt 

är att dessa gör en indelning av bilder där vissa räknas till konst och andra till mediebilder. 

Om vi håller vid denna indelning för vidare resonemang; Målen för kursen är att eleverna 

skall ha kunskap om bildens utveckling och funktion i samhället, samt behandla bilder ur ett 

historiskt, nutida, nationellt och internationellt perspektiv153. Bildens utveckling och funktion. 

Med dagens vidgade bildbegrepp som inkluderar både konst och mediebilder, kan vi då 

ifrågasätta den informant som inriktar sig på konstbilder och uttryckligen utesluter reklam och 

propagandabilder i undervisningen? Jag anser det. Bildens utveckling och funktion inbegriper 

även mediebilder i dagens samhälle.  

 

Jag finner indelningen av bilder i konst och mediebilder brukbar för att hävda den aktuella 

bildens funktion. Alla bilder syftar till att uttrycka något, kommunicera något, och jag tolkar 

det som att frågorna vad, hur och varför bestämmer bildens kategori. Är det konst eller 

reklam? Svaret beror på den aktuella bildens syfte.  

 
                                                 
148 Marner, Anders. (1995) En ny syn på konst i informationssamhället. 
http://www.educ.umu.se/~marner/artikel_ny_syn.html
149 Bigerstam, Pirjo. (2000) Skapande handling – om idéernas födelse. Lund. Studentlitteratur. s. 151.  
150 Ibid. s.151. 
151 Marner, Anders. (1995) En ny syn på konst i informationssamhället. 
http://www.educ.umu.se/~marner/artikel_ny_syn.html
152 Waern, Yvonne. Petterson, Rune. Svensson, Gary. (2004) Bild och föreställning. Lund. Studentlitteratur. s.23.  
153 BF1201 –Bild. 150 poäng inrättad 2000-07 SKOLFS 2000:18.  www.skolverket.se
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I fråga om den tid som används till bildanalysmoment i undervisningen är det här svårt att 

kommentera informanternas svar. Jag levde i tron att gymnasiepoängen motsvarade 

lektionstiden på schemat, men upptäckte att så inte var fallet. Vad man kan säga är att det 

finns en skillnad i uppfattningen mellan dessa åtta. De som kan avgöra tiden i procent eller 

timmar, och de fyra som anser frågan omöjlig att svara på. Det senare svaret finner jag 

tillfredställande så till vida att det visar dessa informanters vida uppfattning av bildanalys som 

begrepp, och hur det är brukbart i olika lärandesituationer.  

 

Ett samhällsperspektiv på bildämnet och användning av bildanalys i undervisningen 

Skolan präglas av det vertikala hierarkiska medieringsbegreppet och bildundervisning ses 

ibland som en oas i en teoretisk öken.154 Detta kan tolkas som att bild är roligt och den 

språkliga vägen till kunskap tråkig. Men det är en dubbeltydig mening, bildämnets status är på 

samma gång lägre än de teoretiska ämnenas.155 Jag anser att dessa informanter ger en bild av 

att det språkliga är en viktig del av bildkursen, bildanalys tillämpas och bilder sätts in i 

kontexter där dåtiden eller nutidens normer och kulturella yttringar gör sig gällande. Detta 

sker som sagt i gymnasieskolan i kursen bild. Jag kan tycka att den bild dessa informanter 

visar, trots vissa skillnader i upplägget och bruket av bildanalys, borde generera bildämnet 

mer status sett i förhållande till utsagan om det vertikala hierarkiska medieringsbegreppet. 

Bildämnet sammanfogar det praktiska utövandet med tanken och språket som verktyg att 

förklara det, samt den bildvärld vi lever i. Jag anser att bildämnet har en otroligt viktig 

uppgift, och blir väldigt upprörd när ämnet förringas i olika sammanhang. I och med att 

bildens makt som kommunikationsmedel erkänns i samhället, medier156 och forskning157, 

borde då inte bildämnet i skolan ha hög status? Kursen bild bjuder i och med dess analytiska 

förhållande till bilder som kulturella produkter in till exempel historia och samhällskunskap. 

Jag ser kursen bild som en knytpunkt där konstnärligt skapande, teorier om dem och 

människans värld i stort får utrymme. 

 

Den utsagda dualismen mellan språkets och bildens förhållande där dels bilden är ett sätt att 

komplettera texten, och dels, motsägelsefullt nog, är överordnad ordet med sin förmåga att 

förmedla mångtydig information, bör bildanalysen vara av hög rang. Bildanalys 

                                                 
154 Marner, Anders. Professionalisering av estetiska ämnen några problem och förslag. Didaktisk tidskrift vol.16, 
nr 4. 2006. s.3 
155 Ibid. s.8. 
156 Ibid. s.8 
157 Sparrman, Anna. Torell, Ulrika. Åhrén Snickare, Eva. (2003). Visuella spår. Lund. Studentlitteratur. s. 13.  
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sammanlänkar dessa två världar och möjliggör ökad förståelse om vad bilden vill förmedla. 

Jag ser det som att det visuella och verbala ger och tar av varandra i symbios. Olika 

bildanalysmetoder och de olika perspektiven på oss som betraktare går in i varandra. 

Teorierna om estetik, perception och semiotik berör alla på olika sätt betraktaren som en 

upplevande individ, där det i olika grader ges uttryck för personliga tolkningar baserat på 

kulturella påverkan.  

 

Personligen anser jag att skapandet av bilder, bilden som kommunikationsmedel eller 

skriftspråket alla är viktiga och nyttiga beståndsdelar i såväl samhälle som skola. Om 

samhället i stort är frigjort från det vertikala hierarkiska medieringsbegreppet, borde då inte 

skolan vara på samma blad? Som Dewey menar på handlar kunskap om sådant som är till 

nytta i den tid vi lever i.158  

 

Dysthe är i enlighet med det vertikala hierarkiska medieringsbegreppet en förespråkare för 

den verbala kommunikationen som den primära bäraren av kunskap. Vad händer om vi 

vänder på det hela, om vi tänker oss ett samhälle utan det praktiska utövandet, var hamnar vi 

då? Jag vet inte, men jag vet att jag är stark i min tro på handlingens och språkets beroende av 

varandra i ett fungerande samhälle. Det är två sidor av samma mynt.  

 

Reflektion och förslag till vidare forskning 

Personligen är jag positivt överraskad av resultatet i denna studie. Jag hade en förutfattad bild 

av hur bildanalys används i gymnasieskolan och trodde att bildlärare i mångt och mycket 

marginaliserade skriften och ordet i bildundervisningen och la större fokus på det praktiska 

skapandet än vad min studie visar. Jag trodde att bildlärarna överlät bildanalys till kurser som 

Idé och kulturhistoria och Nutida konst. De olika ingångarna i bildvärlden handlar alla om att 

förklara hur vi ser på bilden, och de olika analysmetoderna om att göra oss som betraktare 

kritiska och reflekterande till det vi ser. Även om dessa informanter har vissa skillnader i 

bruk, metod och bildurval känner jag mig trygg i att deras elever blir väl skolade i bildanalys.  

 

Detta är nu som sagt åtta olika bildlärares röster i frågan, och detta ger om inte en generell 

bild, en liten fingervisning i hur bildlärare använder bildanalys ute på skolor runt om i 

Sverige. Vidare undrar jag om det stora bortfallet hos de tillfrågade beror på tidsbrist, en 

                                                 
158 Dysthe, Olga. (2003) Dialog, samspel och lärande. Lund. Studentlitteratur s.121. 
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ovilja att svara på frågorna eller om det ord jag valt som ämnesord ”Förfrågning” eller ”Till 

dig som bildlärare” avfärdats som skräppost.  

 

För att ge denna studie en ytterligare dimension hade jag kunnat gestalta bildanalyser i 

förhållande till faktiska bilder, men detta skulle göra arbetet avsevärt mycket längre. Jag hade 

även kunnat formulera en specifik fråga rörande vilka ramfaktorer som påverkar 

undervisningen i bildanalys, för att ge en mer tydlig bild av vad som är avgörande i hur 

bildlärare väljer att arbeta med detta.  

 

Ett förslag på vidare forskning kan vara att undersöka bildanalys ur ett elevperspektiv, om 

elevernas syn på arbetet med bildanalys stämmer överens med vad informanterna i denna 

studie visat på. En djupare undersökning i hur bildlärare eller lärare överlag definierar olika 

inom området aktuella begrepp som konst eller estetik hade även det varit intressant att se i ett 

skol- och samhällsperspektiv.  
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Bilagor 
Följdbrev och intervjufrågor 

 

Hej! 
 
Mitt namn är Frida Edlund. Jag är en bild- och medielärarstudent som just nu arbetar med mitt 
examensarbete vid Umeå Universitet.  
 
Min uppsats ”En bild och tusen ord” är en kvalitativ undersökning om hur vida bildlärare 
använder sig av och förhåller sig till bildanalys i bildundervisningen. Undersökningen är 
kopplad till målen för kursen Bild och olika teorier inom bildanalysområdet.  
 
Alla jag tillfrågar är slumpmässigt utvalda och nämns som könsneutrala och anonyma i 
uppsatsen. Alla tillfrågade är bildlärare som undervisar på det Estetiska programmet med 
inriktning Bild och form.  
 
Här nedan följer intervjufrågorna; 
 
1. På vilket sätt använder du dig av bildanalys i din bildundervisning? 
 
2. Vad anser du är syftet med att lära ut bildanalys i bildundervisningen? 
 
3. När i undervisningens skeenden lämpar det sig bäst att använda bildanalys? (Kan t.ex. vara 
vid introduktionen av ett område, under elevens arbetsprocess med en egen bild, vid 
redovisning av ett område). Förklara! 
 
4. Vilka typer av bilder analyseras? (Kan t.ex. vara elevernas egna verk, en specifik genre 
och/eller  mediebilder).  
 
5. Vilka typer av bildanalytiska verktyg använder du i din bildundervisning? 
 
6. Hur mycket tid av undervisningen skulle du uppskatta går till att analysera bilder? 
 
Tusen tack för din medverkan! 
Har du frågor eller synpunkter får du gärna höra av dig! 
Om ni önskar skickar jag den slutgiltiga uppsatsen i mitten av januari.  
Med vänlig hälsning 
/Frida 
 
 

     


