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Sammanfattning 
 
 
 
Texten undersöker hur bildlärare och bildlärarstudenter använder sig av bildanalysen inom 

ämnets undervisning. Metoder, begrepp och inställningar till bildanalys granskas ur ett lärar-

perspektiv. Dess innebörd i undervisningen utforskas med hjälp av kvalitativa intervjuer och 

textanalyser av teorier inom bildanalys vilket grundlade en insamlad empiri om bildanalysens 

funktion och innebörd i högstadie- och gymnasieskolans bildkurser. Skolans betydelsefulla 

styrdokument har analyserats i relation till empirin. Därtill är ett förslag utformats till bildana-

lytiskt lärarmaterial som kan användas som ett grundläggande redskap för planering av bild-

analytisk undervisning.  
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1. Inledning 
 
Som blivande bildlärare tycker jag naturligtvis att bilden har extremt många intressanta och 

lärorika perspektiv som jag skulle vilja studera mer. Både på den praktiska, men även den 

teoretiska aspekten av ämnet. När man talar om bild i skolan och i det allmänna rummet så 

har många ofta en benägenhet att anse bild vara ett rent praktiskt ämne, lite som en avkopp-

ling från resten av skolan. Eller än värre, ett relativt obefogat hobbyämne, något alla de este-

tiska ämnena kan få utstå som kategorisering.  

 

Någonting som har förundrat mig ute på verksamhetsförlagd utbildning är många bildlärares 

förefallande ointresse att tala om bild som ett likväl teoretiskt som praktiskt ämne. Det verkar 

som betydelsen för genomgångar av det mer teoretiska innehållet i bilder sällan uppmärk-

sammas. Speciellt utanför den arbetspraktiska ramen runt elevers egna uppgifter. När jag frå-

gat om de genomfört någon bildanalytisk del kring bilder i samhället av både konstnärlig och 

mer publicistisk art, har de gärna lämnat över det till mig för att det inte genomförts på grund 

av tid eller möjlighet. Ofta på genomgångar upplevde jag att eleverna uttrycker att en bild är 

fin, men kan riktigt inte förklara varför, eller göra en skildring på ett bildanalytiskt plan. Jag 

menar inte att detta är realiteten, grundat på den förhållandevis korta tid man som lärarstudent 

verkar på skolorna. Därför ser jag en angelägenhet i att undersöka hur lärarna resonerar kring 

bildanalysens betydelse och funktion i sin bildundervisning. 

 

Problematiseringen är synnerligen viktigt att studera, främst för att ta reda på hur bildanalysen 

redan används och organiseras i skolan, och hur det kopplas till styrdokumenten. Men också 

för att använda kunskaper av verksamma inom bildläraryrket för att bidra till en förståelse av 

funktionen av teoretiska förhållningssätt inom bildundervisningen. För nutida och kommande 

yrkesverksamma bildlärare, inkluderande mig själv.  

 

Detta är ett examensarbete där en liten del i min undersökning består av framställande av ett 

förslag till grundläggande lärarmaterial för bildanalys. Något som kan vara lätthanterligt, 

formbart och förändras beroende av uppgifter och arbetsområden. Det baseras på eget tidigare 

framställt lektionsmaterial med en kombination av bildanalytiska metoder och teorier, samt en 

koppling till skolans styrdokument. Genom kontakten med yrkesverksamma bildlärare har jag 

försökt ta reda på hur de arbetar med bildteori, vad de finner mest viktigt, samt be dem kom-

mentera mitt framställda material för eventuell förändring och förbättring. Med detta öka kun-

skapen om hur undervisningen kan komma att ge eleverna konstruktiva hantverk att genomfö-

ra bildanalyser.  
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2. Syfte, frågeställningar och forskningsöversikt 
 

2.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet är att redogöra för hur bildanalysen uppfattas och vad den får för betydelse och funk-

tion inom bildämnet i skolan. Att ge klarhet i hur bildanalysen bedrivs, kan definieras och 

förstås i undervisningen och hur den kan appliceras på högstadie- och gymnasieskolans läro- 

och ämnesplaner.  Även ta del av internationella lösningar genom att intervjua en yrkesverk-

sam bildlärare och en bildlärarstudent i ett annat europeiskt land. 

 

Syftet är även att framställa ett enklare förslag till undervisningsunderlag för lärare inom bild-

analys baserat på de två traditionella teorierna, konstvetenskaplig- ikonografisk teori och se-

miotisk teori, och genom det bidra till framförandet av infallsvinklar och arbetsmetoder för 

ämnet.  

 

Frågeställningar; 

 Vad innebär bildanalys, och hur förverkligas undervisning i bildanalys från ett lärarper-

spektiv? 

 Vad har bildanalysen för relation till övriga bildundervisningens uppgifter och moment? 

 Vad innebär bildanalysen från styrdokumentens perspektiv?   

 Hur kan ett grundläggande lärarmaterial se ut för inspiration till undervisning i bildanalys? 

 

2.2 Forskningsöversikt 
 
Undersökningen utreder dels hur lärare ser på bildanalysens innehåll och funktion idag, men 

även hur ämnet skulle kunna förklaras. Därför kombineras kvalitativa intervjuer med textana-

lyser av teorier inom bildanalysen, textanalys av styrdokumenten, samt en analys av lämplig 

didaktisk och pedagogisk litteratur. Som en tänkbar tillväxt av bildanalysen, även ett förslag 

till ett grundläggande lärarmaterial för möjliga frågor och tankegångar inom undervisningen 

av ämnet. Genom mina studier i både konstvetenskap till filosofiekandidat nivå och konstpe-

dagogik tidigare, fanns en fördelaktig relation till litteratur och författare inom området. Någ-

ra av författarna är dock nya för mig och det var intressant att se forskningen och metoderna 

från en mer didaktisk synvinkel.  

 

De bildanalytiska modellerna för hela undersökningen, ikonografi och semiotik, har valts att 

läggas under resultat istället för under forskningsbakgrund. Detta för att teorierna är mycket 

omfattande och det finns många olika perspektiv på dem vilket skulle göra det otympligt att 

redovisa under en kortare teoridel. Genom textanalys har lämpliga delar valts ut ur förhåll-

ningssätt till både semiotik och ikonografi. Med den anledningen att erhålla aspekter på dem 
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med en direkt koppling till ett utbildningsvetenskapligt forskningsområde. I den vetenskapliga 

intentionen för undersökningen finns det större anledning att sortera ut ändamålsenliga delar 

av teorierna för syftet, snarare än en redogörelse för teorierna i sig. Nedan följer ett urval av 

litteratur som bidragit till analysens urval och egenskaper. Dock kan kort sammanfattas att de 

två metoderna semiotik och ikonografi är utvalda med hänsyn till dess validitet för forsk-

ningsområdet bildanalys och betraktas vara de mest använda bildanalysmodellerna i vår sam-

tid. Det kan konstateras genom den bildanalytiska litteratursamling studerad i syfte att upp-

skatta bildanalysens mest kvalitativa tillvägagångssätt. 

 

Textanalyserna inom bildanalysområdet som bidragit till urvalet av metoder, begrepp och 

teoretiskt förhållningssätt är främst hämtade från en antologi vid namn Art history and its 

methods – a critical anthology (1995). Boken innehåller texter om metoderna inom konstve-

tenskap och har författare som Heinrich Wölfflin, som skrev om fem principer för tolkning av 

renässanskonst. E.H. Gombrich som betraktade visuell tolkning starkt kopplad till det kultu-

rella samhället. Även Lars-Olof Larssons bok Metoder i konstvetenskapen (1971) har gett 

inspiration för analysen kring bildanalytiska modeller. Mer användarvänlig litteratur för icke 

insatta i området finns författare som Terje Borgersen och Hein Ellingsen med boken Bild-

analys (1994), Gert Z Nordström med boken Bildspråk och bildanalys (1984), och Bildsprå-

kets grunder (1992) som han skrivit tillsammans med Hasse Hansson och Sten-Gösta Karls-

son. Samt en mycket användbar bok inom bildteori som heter Bildanalys – uppslagsbok – 

teorier, metoder, begrepp (1985, 1988), en uppslagsbok skriven av Peter Cornell, Sten Dunér, 

Thomas Millroth, Gert Z Nordström och Örjan Roth-Lindberg. Alla dessa har på olika sätt 

bidragit till den struktur som valts för undersökningen av området och det föreslagna lärarma-

terialet. 

 

Litteratur som behandlar bild med en hänvisning till undervisning har också varit i forsk-

ningsområdets intresse. Författarna Sten-Gösta Karlsson och Staffan Lövgren har skrivit bo-

ken Bilder i skolan (2001), där de ger förslag på strategier och metoder för olika sätt att verka 

inom bildundervisningens många områden. Här kommer de med konkreta exempel på mo-

ment, diskussioner och förhållningssätt till bild i skolmiljö som undersökningen tagit hänsyn 

till. Jag har även tagit del av Anders Marners artikel Upplevelse, tolkning, analys och samtal – 

bildsemiotiskt perspektiv på teori och metod i bildbetraktandet (2009). Samt hans bok Möten 

och Medieringar - estetiska ämnen och läroprocesser i ett semiotiskt och socio-kulturellt per-

spektiv (2005). Han är professor i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet, och diskuterar här 

kring ämnet semiotik i ett undervisnings- och lärarperspektiv.  

 

Litteratur som valts ut med en hänvisning till den visuella världen och ett bredare perspektiv 

på samhällsbilder är John A Walker och Sarah Chapmans bok Visual Culture: an introduction 

(1997) som tar upp intressanta inledningsstudier inom det visuella fältet. Hur vi till en början 
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kan ta oss till det och börja analysera. De introducerar begrepp som kultur, det visuella och 

teori, och det gör de på ett mycket intressant och genomgående sätt. En annan mycket intres-

sant bok som också praktiserar närbesläktade teorier är Marita Sturken och Lisa Cartwright i 

boken Practices of looking – an introduction to visual culture (2001).  Även här finns för mitt 

ämnesområde tänkvärda teorier kring hur vi lär oss att se, perspektiv inom seendet, exempel-

vis från sändare till mottagare. Den här litteraturen har en viktig bidragande inverkan för att 

kunna koppla undersökningen till ungdomars vardag och det massmediala och mångkulturella 

samhälle vi befinner oss i idag.  

 

För studierna inom det didaktiska och pedagogiska området används Gunnar Lindström och 

Lars-Åke Pennlerts bok Undervisning i teori och praktik – en introduktion i didaktik (2006), 

en kortare inledningsbok om det didaktiska fältet. Jörgen Dimenäs har använts under framstäl-

landet av empirin för undersökningen. Han har mycket bra handledningar för intervjumetoder 

och annat värdefullt för att granska undervisningen i boken Lära till lärare, att utveckla lä-

raryrket - vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik (2007). Pierre Bourdieu har 

skrivit om perspektiv på det kulturella och som är av intresse för en genomgående analys. 

Mestadels för att han ger ett mer kritiskt förhållningssätt till tolkning av det visuella som kan 

vara till nytta i en undersökning som denna. Han ifrågasätter och problematiserar komplexite-

ten det innebär att analysera bilder. Hans G Furth är en tolkare av Jean Piaget, en utvecklings-

psykolog som forskat mycket inom pedagogik. I Furths bok Piaget för lärare (1970) diskute-

rar han bland annat om språkets roll i tänkandet. Mycket är kopplat till det verbala språkbru-

ket men Piaget, eller i det här fallet hans tolkare Furth ansluter tänkandet på motsvarande sätt 

till vårt visuella språk och betydelsen av detta i ett pedagogiskt perspektiv. Jean Piaget själv 

skriver bland annat om undervisningsmetoder i sin bok Psykologi och undervisning (1972).  

 

Samt studier av styrdokument i egenskap av läraryrkets främsta riktpunkter och målsättningar. 

Läroplaner, ämnesplaner, kursplaner, målbeskrivningar m.m. 

3. Metod 
 
Jag undersöker hur vi kan förstå bildanalysens funktion i skolan, vad det innebär och vilka 

olika metoder och teorier som kan vara användbara i förhållande till didaktiska aspekter och 

styrdokument. Med ändamålslämplig litteratur och forskning har jag sökt utvärdera bildanaly-

sens olika ämnesdidaktiska förmågor att brukas inom bildämnet, och finna tillvägagångssätt 

att uppfylla målen i läro- och kursplaner. Jag har för mitt framtida yrkesutövande granskat 

ämnet genom kvalitativa intervjuer, textanalyser och framtagit ett förslag till ett lärarmaterial 

för vägar att utveckla en positiv och kreativ undervisning i bildanalys. Med detta utforskas 

bildanalysens genomgående roll inom bildämnet, samt den pedagogiska problematiken kring 
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området genom efterforskning hur yrkesverksamma bildlärares förhållande till ämnet och dess 

funktion.  

 

Min förhoppning är att min studie kan bidra med att få en översikt hur man som bildlärare kan 

förhålla sig till teoretisk bilddidaktik och bildanalys. Det genom att undersöka innehållet och 

funktionen av ämnet, samt framställa ett enklare lärarmaterial som kan bidra med ett underlag 

för undervisningen.  

 

3.1 Komparativ textanalys 
 

Det litterära bildanalysmaterial som valts till denna undersökning analyserades med kompara-

tiv metod. Vilket innebär att utforska texterna noga och jämförande för att få en djupare för-

ståelse. Metoden valdes till studierna för att redogöra områdets funktion och få ett påtagligt 

förhållande till den bildanalytiska processen. Begreppet bildanalys och valda satser inom äm-

net diskuteras och bidrar till en kortare förklaring av begreppen och problematiseringar kring 

användbarheten i en skolverksamhet och det bilddidaktiska fältet. Även en textanalys av styr-

dokumenten i form av ämnes-, kurs- och läroplaner för att se hur bildanalysens betydelse för 

undervisningen framställs här. Där ansluts sedan en komparativ analys av mina informanters 

upplevelser och inställningar, med hänvisning till styrdokument och läromedel. En analys som 

jämför lärares erfarenheter med styrdokumentens hänvisningar. Detta för att finna konkreta 

undervisningsmetoder och möjligheter till utveckling. 

 

3.2 Presentation av förslag till lärarmaterial  
 
Efter en genomgång av de bildanalytiska texterna valdes två huvudlinjer ut för att appliceras 

på ett förslag till lärarmaterialet. De är ikonografi, en traditionell konstvetenskaplig analys-

modell även kallad innehållsanalys, framforskad av Erwin Panofsky m.fl och semiotisk bild-

analysmodell. Dessa två har även granskats från ett undervisnings- målstyrnings- och lärar-

perspektiv. Lärarmaterialet behandlar viss bildanalys från ett perspektiv som skall kunna an-

vändas för att planera bildanalytiska moment. Exempel på frågor och tillvägagångssätt för att 

på ett brukbart sätt kunna välja ut passande hjälpmedel till diskussioner och analyser.  

Som en kombination till ovanstående textanalyser har en kvalitativ intervjumetod används för 

att få en relevant samverkan mellan teorin och praktiken i en didaktisk situation. Under inter-

vjuerna presenterades lärarmaterialet och kommenterades kring, i egenskap av att mina in-

formanter kunde tillföra värdefull information för vidare arbete att skapa ett handfast men 

formbart material användbart för lärare.  
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3.3 Kvalitativa intervjuer med pragmatisk analysmetod 
 
Kvalitativ intervjumetod innebär att samtalet försiggår som ett vardagligt samtal, men har ett 

bestämt fokus. Frågorna är öppna och följdfrågor på informantens svar kan ofta förekomma 

(Dimenäs, 2007). De behandlar hur de praktiskt väljer att lösa den teoretiska bildundervis-

ningen, deras inställning till ämnet och vilka metoder de föredrar. Det användes det för att 

samla in empiriskt material som sedan utforskas med en deskriptiv analysmetod av inspel-

ningarna från intervjuerna. Samtalet beskrevs och en sammanställning av svaren nedteckna-

des. Efter det har en pragmatisk metod används för att analysera informanternas svar. Vilket 

innebär en nyttobetonad analys för att få fram realistisk fakta och klarhet i informanternas 

föreställning om undervisningen. Försöka förstå deras synsätt, metoder och undervisningsval 

kring bildanalys som del i bildundervisningen. Sammanlagt har sju informanter intervjuats, 

fem från Sverige och två från Centraleuropa. I resultatet kommer informanternas svar att ka-

tegoriseras individuellt för att på så sätt kunna särskilja uppfattningar som de innehar. Då får 

man här på ett enklare sätt en föreställning om de olika erfarenheterna och undervisningsme-

toder. Samtliga namn på informanterna är fiktiva. 

 

3.4 Forskningsetiska principer 
 

Alla deltagare i undersökningen blev informerade i ett brev innan och vid början av intervjun 

om de forskningsetiska principer som jag följer i detta arbete. Det innebär riktlinjer för ett 

etiskt förhållningssätt till informanterna där man som intervjuare har fyra huvudkrav. Infor-

mationskravet, att upplysa om syftet för undersökningen, frivilligt deltagande, val att avbryta 

och villkor för intervjun. Samtyckeskravet, som innebär att intervjun sker i samtycke med in-

formanten. Konfidentialitetskravet, all information om informanten skall hållas anonym och 

obehöriga skall inte kunna ta del av materialet. Samt Nyttjandekravet, vilket innebär att det 

insamlade materialet enbart får användas till det specifika forskningsändamålet. (Vetenskaps-

rådet, 2002) 

 

3.5 Urval 
 
När undersökningen behandlar både gymnasiet och högstadiet så medverkar informanter från 

båda instanserna, samt informanter som är blivande bildlärare. Tre bildlärare kontaktades på 

två olika gymnasieskolor och en lärare på en högstadieskola. En av gymnasieskolorna ligger i 

en större svensk stad och den andra i en medelstor svensk stad. Högstadieskolan ligger också i 

en större svensk stad. En högstadielärare i Centraleuropa, samt två lärarstudenter, blivande 

gymnasielärare inom bild. Varav en på ett svenskt universitet och en på ett universitet i Cen-

traleuropa. Lärarinformanten i Centraleuropa har avslutat sina studier, men går ett så kallat 

Unterrichtspraktikum, eller Probesjahr. Ett provår då undervisning genomförs som en vanlig 

yrkesverksam lärare, men man är ändock i en slutlig del av sin yrkesutbildning. Här i urval 
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har jag valt att skriva de centraleuropeiska informanters del tillsammans, även om den ena är 

yrkesverksam blir det lättare att i texten att följa eventuella nationella skillnader och likheter i 

skolsystem och dylikt. De olika verksamhetsområdena och länderna har valts ut för att få en 

bredd i åsiktsskillnader informanterna emellan, erfarenheter eller metodval som skulle kunna 

bidra den här forskningen till en mer klar syn av analysens roll. 

 

 

 

             Centraleuropa                    Centraleuropa   

 

 
Figur över informanternas verksamhetsområde.  

 
 

3.6 Procedur 
 

3.6.1 Yrkesverksamma bildlärare 
 

Först kontaktades en högstadielärare och en gymnasielärare som jag haft som handledare un-

der tidigare verksamhetsförlagd utbildning. Båda kunde tänka sig att medverka till undersök-

ningen, tid och plats för intervjuerna bestämdes. De arbetar båda i en större svensk stad vid 

kommunala skolor. Sedan kontaktades en studie och yrkesvägledare på en kommunal gymna-

sieskola i en medelstor svensk stad om en önskan att få kontakt med bildlärarna på skolan. 

Information framkom att bildlärarna skulle ta upp frågan vid nästa lärarlagsmöte och två lära-

re var villiga att medverka till undersökningen. Även här bestämdes tid och plats för intervju-

erna. Några dagar innan varje intervjutillfälle skickades informationsbrev och intervjufrågor 

(se bilaga 1) till samtliga lärare. Även förslaget till lärarmaterialet bifogades (se bilaga 2), och 

information om kommentarer kring det i slutet av intervjun. I det bifogade informationsbrevet 

uttrycktes även att de kunde ta med eventuellt läromaterial att tillhandahålla som exempel på 

deras undervisningsmetoder eller urval, vilket en av lärarna gjorde. 

 

Den första informanten, läraren Anna intervjuades i arbetsrummet på skolan hon arbetar, när 

hon hade en lucka i schemat efter lunchen. Beatrice intervjuades på ett kafé som vi gemen-

samt bestämt kunde vara en passande miljö. Det var en lugn miljö, och läraren i fråga gav en 

offentlig miljö som förslag. Lärarna Christina och Diana intervjuades med en halvtimmes 

Högstadiet 

Anna George 

Gymnasiet 

Beatrice Christina Diana 

Lärarstudenter 

Elisabeth Fiona 

Figur 1. 
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mellanrum i skolans gemensamma personalrum, som de hänvisat mig till. Platsen kändes inte 

optimal eftersom det var fikatid, men rummet var relativt stort och vi fick ändå ett avskilt hörn 

där vi kunde diskutera i lite avskildhet. Samtliga av dessa intervjuer spelades in som en ljudfil 

på en bärbar dator.  

 

3.6.2 Bildlärarstudent, svenskt universitet  
 

Den bildlärarstudent som intervjuats vid ett svenskt universitet, Elisabeth är en blivande högs-

tadie- och gymnasielärare med bild som andra ämne. Studenten befinner sig i slutet av utbild-

ningen och har tidigare arbetslivserfarenhet från konstnärliga och pedagogiska yrken. Studen-

ten tillfrågades i tidigt skede om denne ville medverka. Både eftersom vi är bekanta med var-

andra, men även för att vi ofta diskuterar kring konst, konstnärskap och hela den visuella 

världen och jag finner samtalen mycket givande och intressanta. Vi delar ett gemensamt en-

gagemang kring det så det kändes lärorikt och givande att använda hennes kunskaper och 

uppfattningar i en intervju för detta ändamål. Också för att det är en person som arbetat myck-

et praktiskt med skapande. Informanten fick informationsbrevet samt frågorna skickade till 

sig en vecka innan intervjutillfället, och vi bestämde plats och tid för intervjun. Den genom-

fördes i en universitetslokal och spelades in som en ljudfil på en bärbar dator. 

 

3.6.3 Bildlärarstudent och yrkesverksam bildlärare,  Centraleuropa 
 

Både Fiona och George kontaktades genom ett brev till dem som berättade om att jag skrev 

uppsats och vad den behandlade. Sedan tillfrågades de om kunde tänka sig att medverka för 

att få ett mer internationellt perspektiv på syftet. Eftersom jag under lärarprogrammet studera-

de en termin utomlands i det här landet i Centraleuropa så fanns kontakt med flera studenter 

här. Så när den här undersökningen skulle göras såg jag det som ett intressant internationellt 

perspektiv på ämnet, didaktiken och rollen som bildanalys har i undervisningen. Här i landet 

har de tvåämneskombinationen, men skillnaden mot vårt svenska system är att de inte har ett 

ämne som heter ”bild”, utan har delat upp det. De läser två ämnen, men kan välja exempelvis 

skulptur och måleri, eller fotografi och nya medier osv. Alltså har de ett lite annorlunda sy-

stem och kanske synsätt på de olika bildtraditionerna. Detta eftersom de ges mer tid till varje 

del av bilden och fokus ligger på att ha djupare kunskaper i valda delar, och förvalta sitt eget 

konstnärskap inom det.  

Då det inte fanns möjlighet att befinnas på plats för intervjuer, ansåg jag det lättare om vi träf-

fats innan. Eftersom jag skulle göra mina intervjuer på bildtelefon över internet. Några dagar 

innan respektive intervju så fick informanterna frågorna skickat till sig. Det var samma frågor 

som de svenska informanterna fått, fast översatta till tyska. Sedan bestämdes en tid då vi kun-

de tala över bildtelefon på internet. Språket som användes här var tyska, med inslag av eng-

elska ord, då mitt tyska ordförråd sviktade. Ljudet från intervjuerna spelades in som en ljudfil 

på en dator. 
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4. Resultat och analys 
 
Jag börjar med att reda ut begreppet bildanalys och undersöka vad det kan innebära. Många, 

även de informanter som intervjuats, förklarar ordet analys som något lite abstrakt, svårt och 

komplext. En uttryckte det även som ”kallsinnigt”. Som uttryckt i inledningen har jag fått en 

uppfattning om bildanalysen som ett relativt förbisett som ämne i bildundervisningen. Efter-

som styrdokumenten på senare tid har breddats kring dessa frågor blir en del av analysen en 

utredning i av de nya förhållningssätten och hur vi kan förhålla oss till bildanalys som en in-

tegrerad del i bilden. 

 

I boken Practices of Looking (2001) skriver författarna Marita Sturken och Lisa Cartwright 

“Looking is a practice much like speaking, writing or singing. Looking involves learning to 

interpret and, like other practices, looking involves releationchips of power” (Sturken & 

Cartwright 2001:10) Lika mycket som det är uppenbart att vi har ett bildspråk till vårt förfo-

gande och i vår vardagliga verklighet, lika viktigt är det att lära sig hantera detta språk för att, 

som nämnda författare skriver, att det har en otrolig maktrelation i vårt samhälle. De pekar på 

olikheten mellan att titta och att se på bilder. Att det är en viktig skillnad som kan behöva de-

finieras. 

 
4.1 Vad är bildanalys? 
 
Bildanalys och bildkommunikation handlar på det hela taget om tecken i bilder, tecken som 

likt språkets tecken kan tolkas och förstås. Därför kan vi jämföra bildkommunikation med 

talets och textens kommunikation vi använder när vi talar och skriver. Vi överför och mottar 

budskap dagligen, med text, tal och bild. Största skillnaden är att de visuella budskapen är det 

kommunikationssätt som är mest beroende av sin kontext. I boken Bildspråkets grunder 

(1992:10) skriver författarna Nordström m.fl. om vikten av vetskapen att språk är ett kollek-

tivt skapat mönster, som kan undersökas och tolkas individuellt. Att skapa är inte språket, 

utan en handling där språket tillämpas, precis som en tolkning.  

 

Nedan följer en genomgång av de två bildanalysmetoder som har kommit att få starkast för-

ankring i vår kulturella värld och dess olika sätt att se på och tillvarata bildanalysen, nämligen 

ikonografi och semiotik. Genom dem kan förståelsen för bildanalysens begrepp och existens 

inom bildvärlden enklare förstås och tillvaratagas. Det finns naturligtvis andra intressanta 

metoder som jag skulle kunnat använda mig av, men de har alla delar som överensstämmer 

med dessa metoder, även om de inte alltid tillkännages. Exempel som strukturanlys, eller 

formanalys som det även kallas med Hans Sedlmayr i spetsen. Metoder i Konstvetenskapen, 

Lars-Olof Larsson (1971). Sedlmayr menade att strukturanalys innebar att konstverken hade 

en inre gestalt som genom att göra en formanalys kunde visa sig, att få verket att ”tala”. Pro-



13 
 

blemet kan vara att man som betraktare måste finna konstverket estetiskt tilltalande för att 

hitta inre tolkningar av just det slaget han var ute efter (Larsson 1971:21). En typ av formana-

lys utvecklade Rudolf Arnheim. I boken Art an visual perception – a psychology of the crea-

tive eye (1954), applicerar han seendets psykologi som ett viktigt redskap när vi studerar 

form, med en gestaltpsykologisk grund. I boken går han igenom vad det innebär. Hur vi kan 

studera former och formers egenskaper som bidrar till vår uppfattning om dem. Hur vi krea-

tivt lägger in betydelser tack vare vår gemensamma och/eller personliga perception. Många 

traditioner och metoder överlappar varandra och kan kombineras i många avseenden. Båda de 

överstående kan vi hitta delar av i både ikonografin och semiotiken.  Här kan nämnas att 

strukturanalysen kan kopplas till ikonografins inre betydelse, och gestaltpsykologin kan ses i 

semiotikens privata association (se påföljande kapitel för förklaring).  

 

Genom textanalyser av bildanalytisk litteratur och forskning har delar ur de två traditionella 

och mest använda metoderna för att analysera bilder valts ut med hänvisning till undersök-

ningens syfte. De förankras närmare, om än elementärt i nästkommande två kapitel för att 

lättare definiera en användbar begreppsapparat samt senare i texten få en koppling till skolan 

och dess styrdokument.  

 

4.1.1 Ikonografi – traditionell konstvetenskaplig modell  
 
Ikonografi av grekiskans eikon, bild, och grafein, skriva, förteckna, (Cornell et.al. 1984) eller 

Panofskys analysmodell som den ibland också kallas är en vida använd metod för bildanalys 

genom tiderna. Det är en vetenskaplig framforskad metod om bilders innehåll och motivens 

uppkomst, innebörd, utvecklig och spridning. Tidigare har ordet Iconographia användas, det 

är mer som en slags bildatlas över bilder med liknande motiv, så därför kan ibland begreppet 

missuppfattas. Med sin ålder är den främst uppbyggd för analys av äldre konstartefakter och 

kan ibland vara svår att appliceras på modernare bilder. Ikonografin har mest förknippats med 

analyser av konst från medeltiden, renässansen och barocken. (Larsson, 1971:18) Med det 

menas dock inte att vi inte kan använda den som analysmetod för konst från andra tidsepoker. 

Den följer däremot olika faser som inte alltid tar hänsyn till bilderna och den visuella världen 

vi lever bland idag. För massmedialt producerade bilder passar troligtvis en semiotisk modell 

bättre. 

 

Egentligen saknar ikonografin en helt klar metodlära utan har framformats lite olika av olika 

användare under de närmare 200 åren som metoden tillämpats. En av de främsta som rett ut 

begreppet är Erwin Panofsky. Huvudfokus ligger i att det visuella är en syntes av ett samman-

hang, en symbol för detta. Därför är det inom ikonografin oerhört viktigt att känna till, eller 

lära sig känna till mycket kring när verket skapades, om det ska bli en traditionell ikonogra-

fisk metodanalys. (Larsson 1971) 



14 
 

 

Panofskys ikonografiska metod för att få fram betydelsen (i symbolen) har tre beståndsdelar, 

eller nivåer i tolkningen. Det är den primära, eller naturliga betydelsen, ett rent beskrivande 

och en identifiering av bildens faktiska föremål. Därefter den sekundära eller konventionella 

betydelsen, en identifiering av den primära betydelsen, vad står symbolen i motivet för? Slut-

ligen den inre betydelsen, innehållet. Här hittar vi delar av strukturanalysen (se s.12) Den 

sistnämnda är det som ofta går under begreppet ikonologi. Här krävs inte bara en stor förförs-

tåelse kulturellt, utan även det Panofsky kallar Wesensinn (Cornell et.al. 1984). När man når 

verkets allra innersta väsen, och dess sinne. Här räcker det inte att registrera, identifiera och 

analysera, utan även söka förstå verkets sammanhang kulturellt i en syntetisk tolkning, genom 

en sammanfattning av de tidigare två nivåerna och vidare hit. Det krävs en förståelse för de 

symboler som användes, och för detta finns även en typ av symbollexikon som man kan an-

vända som handböcker. Dessa visar olika epokers sätt att använda symboler för olika betydel-

ser. (Larsson 1971) 

 

Roland Barthes var en av de första som började lägga till begrepp till den klassiska ikonogra-

fin då han lade till Myth, där han menade nutida sociala värdesystem som bildar moderna my-

ter som måste tas till hänsyn vid en tolkning. Hans idéer följde dock ikonografin mer parallellt 

senare än vad semiotiken skulle göra. (Walker & Chaplin 1997:129) 

 
 

Föremål för tolkning Tolkningsart Tolkningens förutsätt-
ningar 

Korrigeringsprinciper 
vid tolkning (tradi-
tionshistoria) 

Primär eller naturlig 
betydelse – faktiskt, 
uttrycksmässig – vilken 
bildar den konstnärliga 
motivvärlden. 

Pre-ikonografisk 
beskrivning (och 
pseudo-formal analys) 

Praktisk erfarenhet (be-
kantskap med föremål och 
händelser) 

Stilhistoria (kännedom 
om på vilket sätt föremål 
och händelser uttrycks i 
former under skilda tider) 

Sekundär eller konven-
tionell betydelse, som 
bildar världen av mo-
tivkretsar (images), 
berättelser och allego-
rier. 

Ikonografisk analys Förtrogenhet med litterä-
ra källor (bekantskap med 
specifika teman och be-
grepp) 

Typ-historia (kännedom 
om det sätt på vilket 
specifika teman och be-
grepp har uttryckts ge-
nom föremål och händel-
ser under skilda tider) 

Inre betydelse eller 
innehåll som bildar 
världen av ”symboliska” 
värden. 

Ikonologisk tolkning Syntetisk intuition (kun-
skap om de väsentliga 
tendenserna i människans 
andliga liv), betingad av 
personlig psykologi och 
Weltanschaung. 

De kulturella symptomens 
eller symbolernas allmän-
na historia (kännedom om 
på vilket sätt de väsentliga 
tendenserna i människans 
andliga liv har uttryckts i 
specifika termer och 
begrepp under skilda 
tider) 

 
Tolkningsschema efter Erwin Panofsky, hämtad från Bildanalys- uppslagsbok (Cornell et.al. 1984) 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. 
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4.1.2 Semiotisk modell 
 
Semiotik av grekiskans semaion, tecken (Cornell et.al.1984), är en vetenskap som undersöker 

hur vi producerar betydelse till tecken i all bemärkelse. Förutsättningarna för vår kommunika-

tion. Semiotik fördjupar sig i hur vi uppfattar tecken i bilder och skapar oss en föreställning. 

Det är en metod som framforskats, och fortfarande forskas inom, som ett alternativ till förstå-

else för hur vår visuella kommunikation kan fungera genom att sammanställa en teckenpro-

duktion. Två forskare som började med denna paraplyverksamhet det kan ses som är schwei-

ziske språkforskaren Ferdinand de Saussere (1857-1913) och amerikanske filosofen Charles 

Sanders (1839-1914). Nordström, Gert Z. Bildspråk och Bildanalys (1984)  

 

Inom semiotiken läser man tecken. Ett tecken består av uttryck och innehåll. Det är alltså nå-

got mer än bara sig själv. Anders Marner har i sin artikel Upplevelse, tolkning, analys och 

samtal – ett bildsemiotiskt perspektiv på teori och metod i bildbetraktandet (2009), beskrivit 

det ”Som tecken är bilden själv ett ting, av papper, fläckar och färg. Inom semiotiken kallas 

detta för bildens uttrycksplan. Men detta ting står för ett annat ting, t.ex. en människa eller ett 

landskap; som inom semiotiken kallas innehållsplanet.” (Marner 2009:11) En bilds uttryck 

kan alltså vara penseldragen på en canvas, vilket med hjälp av bildens innehåll visar vad dessa 

drag betyder, vi ser att det är solrosor i en vas. Vi kanske till och med ser att det är ett verk av 

den holländske målare Vincent Van Gogh. Bilden betyder saker för oss, i det närmaste ibland 

nästan som ord vi kan läsa och tolka till ett sammanhang.  

  

I den semiotiska bildanalysen finns en väl använd begreppsapparat. De mest kända är denota-

tion och konnotation, begrepp vida använda bland annat av Roland Barthes. Nedan finns en 

mindre begreppssamling som på ett enkelt sätt förklarar några av de olika beståndsdelarna i en 

semiotisk bildanalys. De är hämtade från Marner (2009), med hänvisning till Göran Sonesson, 

samt från Nordström (1984) Nordström et.al. (1992) Givetvis finns det alltid ett tolkningsal-

ternativ till samtliga begrepp när olika teoretiker utvecklar och skapar egna förklaringar och 

teorier i sin forskning. Därav finns olika sätt att förklara begreppen och det här är ett av dem. 

 

Livsvärlden – Tolkning från världen vi lever i, den fundamentala källan av vår kunskap, den som för oss är 

självklar och grundläggande karakteristiskt för tolkningen. Marner (2009:12) 

Denotation – Det vi direkt uppfattar i bilden, grundbetydelser. Exempelvis ett träd, en människa osv. Föreställ-

ningar hämtade från vår livsvärld, ett tecken som liknar säregenheter från verkligheten (våra erfarenheter och 

känslor av den värld vi lever i.) Marner (2009:12), Nordström (1984:38-39) 

Konnotation – Det vi tolkar in i denotationen, som gör att vi inom våra gemensamma kulturella associationer 

tolkar en bild. Exempelvis att snö får oss att tänka på skidåkning eller julen, en blomma på sommar eller en bu-

kett etc. Det bidrar till en tankeanknytning, en bibetydelse om än med viss subjektivitet. Nordström (1984:41) 

Privat association – Är till skillnad från konnotation, upplevelser med en bakgrund av våra individuella erfaren-

heter. En tolkning som varje individ är ensam om, en tolkning kan orsaka en känsla genom en påminnelse av 

någon erfarenhet vi upplevt i livet. Det kan vara svårt att skilja mellan privat association och kulturell associa-

tion, men i en tolkning bör det uppmärksammas. Nordström (1984:42-43) 

Piktorala skiktet – Bildens innehåll, som kan ge oss en illusion av verklighet, när vi kan se vad bilden innehåller. 

Marner (2009:13) 
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DENOTATION 

KONNOTATION
  

PRIVAT 
ASSOCIATION 

Plastiska skiktet – En mer ”fysisk” respons på bilden, vad den har för direkt framförande oberoende av vad 

bilden föreställer i det piktorala skiktet. såsom struktur, färger och andra materiella egenskaper m.m. som kan 

skapa stämningar och känslor och ger en betydelse för bildens innehåll. Marner (2009:13) 

Cirkulationsart – Relationen sändare – mottagare. Sändarkontext är det upphovsmakaren försöker skapa som ett 

påverkat meddelande till mottagaren, i hopp om att skapa en förutsedd tolkning i bilden för att skapa en given 

uppfattning. Detta används främst när avsändaren är i former av reklam etc. Mottagarkontext är något konkret 

som skall uppfattas av betraktaren i en specifik kontext där bilden och mottagaren befinner sig. Mottagarkontex-

ten kan vara direkt avgörande för en tolkning.  Nordström et.al. (1992:13), Nordström (1984:49) 
 

 
 

Förhållandet mellan det som tolkas från kollektiva 

regler denotation – konnotation, hur de kan upp-

levas mot en bakgrund av individuella erfarenhe-

ter – privat association. 

 
 
 

     

           Nordström (1984:43) 

 
 
4.1.3 Behöver vi modeller för bildanalys?  
 

Vetenskapsfilosofen Pierre Boudieu har talat om detta, om än med viss skepsis i sitt verk 

Praktiskt förnuft – bidrag till en handlingsteori. (1995) i kapitel 3, ”Bidrag till en vetenskap 

om kulturella verk”, skriver han ett stycke som heter ”Verket som text”. Här jämför han ling-

vistiken med teckenläran framförd av Saussere, som en kritik mot systemet som internt och 

regler uppställda av universitet och filosofer. Han menar att det måste vara en ”ren” tolkning 

för att kunna mottagas med respekt. Han talar bland annat om strukturalismen, som vissa me-

nar är en vetenskap och andra en metod. Dess företrädare kallar det ”ett sätt att se på tingen”. 

(Cornell et.al. 1984) Men det Bourdieu vill belysa är ett systematiskt placerande av verken 

inom det han menar vara färdiga tolkningar. Främst för hur vi producerar en mening i relatio-

nerna hur tecknen verkar med varandra, intertextualiteten. Som han menar är det bristen på 

perspektiv i systemet, som blir till dess princip. Det han understryker är att det inte alltid finns 

en gemensam epok eller annan gemensam relation som kan bidra till en tolkning eller ett ut-

tryck och innehåll i konsten. Bourdieu verkar ponera att det bland annat är klass-, eller det 

sociokulturella perspektivet som saknas. Att liknande förutsättningar under olika epoker kan 

ge lika ”resultat” av tolkningar. (Bourdieu 1995:50ff) Jag ser det som intressant att belysa 

eftersom semiotiken har utvecklats i en riktning som kanske skulle göra Bourdieu mindre kri-

tisk, när den är lite mer kopplad till betraktarens egna erfarenheter och tolkning.  

 

En bildsemiotisk analys kan ofta ha en typ av sociokulturellt perspektiv. Med det menas att vi 

alla innehar en samhälleligt och kulturellt arv som alltid kommer ligga som bakgrund i vår 

Figur 3. 
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tolkning, den privata associationen. Därför kan vi inte göra en helt objektiv bildanalys, om vi 

nu skulle vilja det, eftersom vi är formade av kultur, uppväxt, ursprung m.m. Det kan vara 

viktigt att veta, eftersom tolkningar kan upplevas oerhört differentierade personer emellan, 

men det gör semiotiken expansiv och dramatisk. Det viktiga är också att ha kunskap om ana-

lysens mångbottnade subjektivitet, och att den aldrig kan vara objektiv. ”A single image can 

serve a multitude of purposes, appear in a range of settings, and mean different things to diffe-

rent people.” (Sturken & Cartwright 2001:10) Det är en problematik som vi i skolmiljö med 

dess mångkulturella och differentierande klimat måste förhålla oss till. Viktigt att ha i åtanke 

vid undervisning och verkande inom bildanalys, påpekar Ragnar Josephson i boken Konstver-

kets födelse (1940), då han i det sista kapitlet skriver om konststilarna och poängterar att 

konstverk aldrig kan befinna sig inom en ren stil, allt bär spår av tidigare inspiration från 

konstnären. Han menar att stilen är en illusion, och den enda anledningen till att vi använder 

oss av vissa system är för att i våra tankar försöka förstå och få grepp om det som egentligen 

är abstrakt för oss. (Josephson 1940:191) Något som kan tjäna som inspiration för vidare lä-

rande och förståelse. 

 

”[…] den uppgift konsten fyllt genom att användas som ett medel för åskådliggörandet av 

de mytologiska och moraliska doktorinerna. Sålunda ha drama, dikt och avbildning under 

hela förloppet av människosläktets utveckling betjänat undervisningens och tankemeddelel-

sens praktiska syften. Och så stor är konstens historiska och didaktiska, dvs. dess intellekt 

och estetiskt illustrativa betydelse, att några filosofer i dessa egenskaper velat söka såväl 

dess ursprung som dess förnämsta uppgift.”  

Hirn, Yrjö.  Det estetiska livet (1913:40) 

 

Hirn skriver här om hur bildkonsten ändå kan bidra till ett lärande. Här kopplar han exempel-

vis till vad filosoferna Platon, Roland Barthes, Immanuel Kant, Giorgi Vasari, Sokrates m.fl. 

har skrivit om konsten, dess syften och sätt att förmedla som något väldigt pedagogiskt. Her-

bert Read skriver i sin bok Art and society (1936) att det handlar lite om frågan vad och hur 

man inom konst och utbildning vill uppmuntra. Med vilken tid man har till förfogande och 

vilka metoder man vill använda sig av. Han menar att om man uppmuntrar elevers direkta 

instinkter, som kan vara i motsats till de traditionella disciplinära didaktiska riktlinjerna, kan 

det ge utbildningen en större kapacitet. (Read 1936:105) Read skriver mest om traditionell 

konstundervisning, men det kan även relateras till ett sätt att se på didaktik. Att det kan finnas 

tillvägagångssätt inom specifika teman eller ämnen som man kanske först inte tänkte kunde 

appliceras på en viss metod, men att det kanske finns en didaktisk utveckling i att ompröva 

former. 

 
4.2 Resultat av kvalitativa intervjuer 
 
Intervjuerna är genomförda med en kvalitativ metod, Jörgen Dimenäs red. Lära till lärare, att 

utveckla läraryrket – vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik (2007:47) vilket 

har gett mig sakkunnig information om hur lärare och lärarstudenter använder och ställer sig 
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till bildanalys. Deras inställning, hur de arbetar och med vilka metoder. Samt vad förhåll-

ningssättet inför bildanalys bidrar med i deras undervisning. Från undervisningsplaneringen 

till hur de rent praktiskt löser analysdelen kring uppgifter och annat bildarbete. Jag har även 

fått god information om deras mer vardagliga synpunkter från ett mer allmänt perspektiv och 

hur bildanalysens roll i skolan som institution skulle kunna bidra till ett mer vedergällande 

arbete med analysen för bildlärarna.  

 

4.2.1 Urval av frågor till informanter 
 

Intervjun inleddes med frågor kring anställningsform, relevant utbildning för yrket och yrkes-

verksamma år som bildlärare. 

 

1. Vad anser Du att bildanalys har för roll inom bildundervisningen? 

2. Vad anser Du vara det viktigaste momentet, eller de viktigaste teorierna inom bild-

analysundervisningen? Exempel; tolkningar, begreppshantering, diskussioner, 

konsthistorisk analys etc. 

3. Kan det finnas en mening med att ha en bildanalytisk del i samtliga uppgifter och 

moment, eller finns det sammanhang där bildanalys inte bör användas tycker Du? 

4. Finns det användbart läromaterial och metoder för bildanalysundervisning i grund-

skolan/gymnasieskolan? Vad använder du dig av, kanske något Du kan rekommen-

dera? 

5. Kan Du kommentera det framställda undervisningsmaterialet jag visar dig, och 

eventuellt ge förslag på förbättringar, förändringar och tillägg? 

 

Frågorna till informanterna i Centraleuropa; 

 

1. Welche Rolle hat, Ihrer Meinung nach, die Analyse von Bildern im Kunstunter-

richt? 

2. Welchen Moment oder welche Theorien finden Sie im Unterricht der Bildanalyse 

am wichtigsten? 

z. B. Interpretationen/Auslegungen, Konzepte, Diskussionen, kunsthistorische 

Analysen usw. 

3. Ist es bedeutungsvoll einen bildanalytischen Beitrag in allen Aufgaben und Teilen 

des Unterrichtes zu haben, oder gibt es Ihrer Meinung nach Zusammenhänge in 

denen die Analyse von Bildern nicht ausgeführt werden soll? 

4. Gibt es in der Grundschule/im Gymnasium benutzbare Unterlagen oder Methoden 

um der Unterricht der Bildanalyse durchzuführen? Was benutzen Sie? Können Sie 

vielleicht etwas empfehlen? 
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4.2.2 Intervjusammanfattningar 
 
Följande sju texter kommer att redovisa sammanfattningar av de kvalitativa intervjuresultat 

som mina informanter givit. Jag har lagt upp dem som enskilda underkapitel eftersom kom-

mentarerna blir mer angelägna i var informants mening och ståndpunkt, än uppdelad i stycken 

efter frågorna. Mycket i svaren konkretiserar en vägledning till informantens val av metoder 

och inställning till grundtanken om bildanalysens betydelse och funktion i skolan. 

 

4.2.2.1 Intervju med läraren Anna, 30 år som bildlärare, högstadiet, bildlära r-
utbildad som ett ämne. 
2011-10-12. 
 
Anna berättar om bildanalysens roll inom bildundervisningen som ”syftet med bildundervis-

ningen är att elever skall lära sig använda, göra och förstå bilder, så självklart är bildanalys ett 

mycket viktigt moment och man måste prata om vad det handlar om. Både om deras egna 

bilder, vad det blev för handling och hur bilden uppfattas.” Det hon diskuterar kring och me-

nar är ett ständigt samtal med eleverna, under hela arbetsprocessen från uppgift till färdig bild. 

Detta också eftersom de flesta av hennes uppgifter utgår från att eleverna skall ha någon form 

av tanke och vilja att med sin bild visa något som konkret skall framgå förklarar hon. Det så 

länge det inte är en ren teknikövning lägger hon till. Hon frågar hela tiden; “vad är det du har 

tänkt?” och “hur skall du få fram det?” Med det menar hon i hela den genomgående bildpro-

cessen när eleverna arbetar och diskuterar runt och om sina bilder. 

 

När vi talar om begrepp belyser hon att i olika klasser och under olika årskurser försöker hon 

skilja på vilka begrepp de berör inom undervisningen. Beroende på vilka arbetsområden de 

arbetar med. Vissa grundläggande begrepp menar hon att de inte behöver kunna vad de heter, 

men det är viktigt säger hon, att veta vad begreppen innebär, att de alltså skall kunna tala om 

konnotation utan att veta ordet, men känna till innebörden. Sedan tillägger hon att det är 

enormt mycket begrepp som hon vill att de skall lära sig inom varje arbetsområde, så ger hon 

exempel på ett arbete med metaforer och symboler som klass sju arbetar med. De skall då lära 

sig vad det är och kunna använda det. Även begrepp som tuschning, scanning, centralperspek-

tiv och blickpunkt. När eleverna går i nian skall de lära sig några olika konststilar som de 

skall fördjupa sig i. Hon lägger även till att det finns så många olika typer av begrepp. Som 

ämnesspecifika begrepp som mer handlar om teknik och hur en bild är uppbyggd, men sedan 

även bildtolknings och semiotiska begrepp. Sedan är det olika vad man hinner med och vilket 

intresse läraren har, men även vad man märker passar för olika klasser. Hon säger att många 

elever har ett rätt så litet ordförråd, och vissa på skolan kan inte svenska så bra, vilket också 

kan göra att begreppen lite mer får stå åt sidan. Men det är ändå alltid viktigt att förklara alla 

begreppen för alla elever. De skall i slutändan ändå lära sig att beskriva bilden och tolka bil-
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den, även om hon inte anser begreppen vara det viktigaste redskapet för detta. Att kunna se 

och säga vad i bilden som gör att de tolkar den på ett visst sätt är av större vikt.  

 

Hon tycker inte att det viktigaste i bildanalysen är att skriva ner eller prata om bild för bild, 

men att det är viktigt efter ett större arbetsområde att diskutera hur de har lyckats få fram det 

som de hade tänkt i bilden. Då kan de arbeta på så sätt att de skriver om varandras bilder eller 

att de utvärderar sin egen bild. Men denna metod använder hon även när de jobbar med tredi-

mensionella arbeten som exempelvis skulptur. När hon som lärare försöker inspirera och visa 

andras bilder inför ett arbetsområde så visar hon ofta konstbilder, reklambilder eller passande 

som området behandlar. Detta mycket för att förklara uppgiften och ge inspiration till eget 

skapande. I detta skede menar hon att det också blir att man själv som lärare tolkar, genom att 

lägga upp och visa mönster för hur man kan tänkas tolka i olika sammanhang.  

 

När det gäller läromaterial så säger hon att hon ofta brukar göra om dem och anpassa för olika 

år, åldersgrupper och klasser men tror ändå att det blivit ganska likt genom åren, även om de 

smått utvecklats beroende på vilken situation det är samt vad för typ av bild det handlar om. 

Det kan vara olika frågor om det till exempel är en reklambild, massmediebild eller konstbild. 

Då menar hon att hon inte kanske använder alla begrepp som mottagare, sändare och dylikt. 

Sedan kan det också vara beroende på vad hon vill få ut av diskussionen. Som exempel om de 

ska få associationer kring bilder tar hon inte upp saker som berör bildkomposition m.m. utan 

det handlar mer om andra frågor vid dessa tillfällen. 

 
Den här läraren har en uppfattning av bildanalys inom skolundervisningen som en process i 

elevernas egna arbeten och tankegångar kring detta. Det är det som hon mest fokuserar på och 

helst brukar i sin undervisning. När hon använder bilder med ursprung utanför klassrummet är 

det mest i egenskap av en inspirationskälla eller förklaringsmodell snarare än som analysob-

jekt. Hon anser inte bildanalysens begreppsapparat vara viktig att lära sig, däremot vissa andra 

begrepp inom bildkommunikation, som de exempel hon ger. Den här läraren använder sig av 

en förmedlande, undersökande och även interaktiv metod. Som enligt beskrivningen av didak-

tiska metoder i Undervisning i teori och praktik – en introduktion i didaktik (2006) av förfat-

tarna Gunnar Lindström & Lars Åke Pennlert förklarat dem.  

 

4.2.2.2 Intervju med läraren Beatrice, 15 år som bild och medielärare, mesta-
dels gymnasiet, men även högstadiet. Bildlärarutbildning.  
2011-10-14. 
 
När vi börjar diskutera kring bildanalysens roll i bildundervisningen inleder hon med att säga 

att frågorna är lite läskiga, men tar tillbaka det. Hon menar att hon känner sig nog bara lite 

ringrostig. “Jag tycker naturligtvis att bildanalysen är viktig för bildundervisningen”, “det är 

skitviktigt”. Men lägger även till att som bildkurserna har varit är det alldeles för lite tid lagt 



21 
 

till detta. Ramfaktorn tid har en stor inverkan på vad man kan lägga in och hur. När hon har 

undervisat en “renodlad bildkurs”, “så har jag naturligtvis haft bildanalys som en obligatorisk 

uppgift”. Men hon finner det svårt varje gång, trots återkommande förklaringar, exempelgiv-

ningar och beskrivningar vad det går ut på så har eleverna svårt att förstå. “Dom är inte vana 

vid det”, även i gymnasiet. “Det är en dröm att man kunde få köra större... moment med bild-

analys”, men menar att det inte finns utrymme i kurserna som de hittills sett ut i de gamla 

kursplanerna. Hon tycker det är viktigt att arbeta mer med bilder, hur och vad som framställs 

vad som då framgår i bilden, uppfattningen. Att eleverna får lära sig se, hur det professionellt 

kan framställas tolkningar i bilder, inom reklam etc. Vad bilder kan och ibland hoppas signa-

lera.  

 

Det är betydelsefullt att börja med begrepp, diskussioner och bildanalys tidigt i skolan, helst 

innan högstadiet. Det gör att de får kunskaper som blir breda och grundläggande. När man 

tidigt lägger en grund blir det en röd tråd genom hela skolgången och medvetandet. Elever får 

lättare en vana att diskutera och tolka bilder vilket ger dem en bra grund för kommande högs-

tadie- och gymnasiestudier. Det blir naturligt för dem på ett helt annat sätt, och inget påtving-

at. Hon tar upp exempel på elever hon haft som fått dessa kunskaper redan tidigt i grundsko-

lan och de har ett stort bildkommunikativt försprång gentemot andra elever. Hon har även 

erfarenheter att ha elever under en längre period i flera olika kurser i gymnasiet, bland annat 

grafisk form och fotografisk bild. Ungefär sex klocktimmar i veckan undervisade hon dessa, 

och kunde därigenom få upp ett intresse hos dem för att diskutera och tala om bild på mer 

tolknings och teorinivå. Hon berättar att så var det inte i början, men när de kom in i det tyck-

te eleverna att det var intressant, betydande och roligt. Diskussioner är viktigt, för när de kan 

diskutera, tycka, och våga tycka om bilder så kan man ta in saker som hur man tolkar bilder. 

Men hon menar att det är mycket diskussionerna som ligger till grund för allt detta. Det som 

gör att man kan gå vidare och även börja ta upp olika begrepp, när de fått ett språk att hantera 

en diskussion. När eleverna kommit till punkten att de vågar diskutera, utan rädsla att miss-

lyckas kan de även snart hantera och förstå vad begreppen innebär. Det viktiga är i början att 

få dem att prata och tycka, och de behöver inte bara säga fint eller liknande. “Diskussionerna 

tycker jag helt klart är viktigast för att få igång bra bildanalyser”.  

 

Vi pratar även om hur elever ofta kan vilja göra helt nya och originella saker som ingen gjort 

innan, och att även detta tankesätt kan minskas, eller få en annorlunda vändning genom att se 

bilder och upptäcka återkommande perioder inom konsten och bilder i övrigt. Att det snarare 

kanske är mening, uttryck, vad man vill säga med bilder som kan vara det betydelsefulla. Hon 

menar också att elever speciellt i högstadiet, men även gymnasiet är väldigt självkritiska. De 

genomgår en förvandling och allt ska bli “så himla bra”. De är tyvärr rädda att misslyckas, 

och det gäller då även inom diskussionerna. Även därför är det ytterst viktigt att det snarare 

handlar om vad bilden uttrycker och att inte utseendet på bilden är det viktigaste. En rymliga-
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re föreställning kan medföra att de snarare pratar om innehåll, uttryck och fokuserar på det 

istället, inte så mycket på tekniken. Vilket hon tror också grundar sig i att vi håller på för lite 

med bild, och diskuterar för lite om bild. Detta trots att alla är vana och i stort sett tvingade att 

konsumera bilder tillägger hon.  

 

“Jag tycker att man ska kunna ha någon form av bildanalys i varenda del, men man kanske 

inte behöver ha den så grundlig” inom alla moment. Hon har en undervisningsidé som handlar 

om att eleverna tar med sig en bild som de tycker bra om. Det är en uppgift som kan passa in 

lite som en bestående läxa. Förklara varför du tycker den är bra, färger, uttryck o.s.v. Försök 

sedan att ta reda på mer om bilden, kanske vem som gjort den, var och när. Dessa uppgifter 

menar hon gjorde att eleverna lite omedvetet fick en bättre vana att tala om bilder och fråga 

sig varför och hur. När de sedan visade upp dem inför klassen så blev det mycket diskussioner 

och eleverna engagerade sig i diskussionerna om varandras bilder. Därmed kom bildanalysen 

in på “ett lite snyggt sätt” som hon uttrycker det. De fick dessutom prata om bilder som de 

gillar vilket uppskattades.  

 

Hon har inte på många år haft något färdigt material för bildanalys som hon använder utan 

formar eget material för att få igång en inspirerande undervisning, vilket hon tror de flesta 

bildlärare gör. Sedan påpekar hon även värdet av att eleverna kan hitta inspiration och annat 

effektivt på Internet, titta på mycket bilder eller se videor som är skapade av fotografer och 

dylikt. Hon använder mer än gärna sidor som You Tube (hemsida med allmän tillgång och 

publicering av videor) och Fotosidan (hemsida med allmän tillgång och publicering av foto-

grafier) i sin undervisning och låter eleverna göra det i sitt lärande. Det är dessutom ett kom-

munikationsmedel som ligger eleverna nära och de har en kulturell tradition att använda sig 

av det. Av erfarenhet upplever hon bildanalys som uppskattat av många elever, även om det 

till en början kan vara invecklat eller snarare enbart främmande. Det kan ta lång tid, och på 

grund av tidsbristen inom ämnet finns vissa svårigheter att hinna med menar hon. 

 

Den här läraren ser bildanalysen som en mycket viktig del inom hennes undervisning, trots att 

hon inte alltid har tillräcklig undervisningstid lagd åt det. Men jag märker i diskussionen med 

henne att bildkommunikativa element alltid finns med genom elevernas arbetsprocess och är 

själva utgångspunkten i lärandet. Den här läraren använder sig inte heller av bildanalys på det 

traditionella sättet, eventuellt viss semiotik kunde komma in nämndes. Men hon använder sig 

inte av en konstruktiv form av bildanalys som ett sätt att arbeta med bilders kommunikation. 

Det är mest diskussioner och tolkningar på ett vardagligare vis, utan organiserade metoder 

och begrepp. Även den här läraren använder sig dock av metoder, didaktiska sådana. Hon 

använder mycket interaktiv metod, där eleverna är medverkande. Gestaltande, och undersö-

kande metod. (Lindström & Pennlert 2006:33)  
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4.2.2.3 Intervju med läraren Christina, 24 år som bildlärare. 13 verksamma år 
på högstadiet och 11 år på gymnasiet , utbildad bildlärare.  
2011-10-18. 
 
Hon börjar med att berätta att hon sitter och tänker på att bildanalysen kan användas som ett 

verktyg eller medel för många olika orsaker, att det handlar mer om vilket typ av ämne man 

har. Eftersom hon undervisar på gymnasiet där det finns många kurser av flera slag så arbetar 

hon lite olika med bildanalys, beroende av kursens innehåll. Som exempel nämner hon kursen 

Estetisk bild med de nya kursmålen menar hon att det ”är jättesvårt att hoppa över bildanaly-

sen, eller reflektionen som ett verktyg”. Det tror hon grundar sig i att nu mer än tidigare skall 

elever förberedas för kommande högskole- och universitetsstudier. Då är bildanalys och re-

flektion två viktiga verktyg att arbeta med, som en bas för bildstudier. Men hon menar själv 

att hon arbetar så det främst skall synliggöra elevernas egna arbetsprocesser. Inom fotokursen 

tycker hon att ”de skall verkligen lära sig att analysera bilder”, och att hon personligen arbetar 

naturligare med fotobilden som ett språk och ett kommunikativt medel. Det finns en liten skil-

jeväg anser hon, mellan konsten som ett uttryck och fotobilden som ett medel för uttryck eller 

åsikt. Att det ligger närmare att prata om mediebilder och historiska bilder i fotografin än i 

konsten, även om de också inom fotokurserna arbetar med fotografiska bilden som konst. På 

resterande bildämnena arbetar de med kommunikation till viss del, men främst som en arbets-

process där eleverna skall se vilka aktiva val de har gjort och se resultatet av det från olika 

sätt. När hon gör en jämförelse med tiden hon var verksam på högstadiet med gymnasiet, och 

på vilken nivå bildanalysen ligger så arbetar man i grundskolan mycket mer med bilden som 

språk. Annars ser hon stora likheter, det som tillkommer på gymnasiet är mer begrepp och ett 

utvecklat sätt att se på sina bilder med självständiga påståenden, utvärderingar och inspiratio-

ner. Sedan i en utveckling kommer eventuellt tolkningen in ”vad är det jag ser, och hur tolkar 

jag det?”. 

 

”Skapande bygger på sätt och vis på att skapa lust, det är ju en bas för mig. Problemet med 

analysen tycker jag är att de känner att det är en teori de håller på med, och orkar inte analyse-

ra”, hon menar att det kan förstöra kreativiteten och skapandet, men att det kan vara väldigt 

olika elever emellan. Vissa trivs inte med att bara titta på. Några avancerade analysmodeller 

med begrepp och sådant tycker hon mer hör hemma på högskolan. Att man inte ska avancera 

och göra saker för teoretiska. Hon tror att eleverna får svårare att se utvecklandet av sitt eget 

tänkande då. 

 

När vi talar om hur det kan finnas sammanhang där bildanalys inte bör användas tycker hon 

inte det. Det är så pass viktigt att det bör ständigt närvara i processen och arbetet med bilder. 

”Det är ju det man håller på med hela tiden”. När man som lärare går runt bland eleverna som 

skapar och sitter tillsammans med dem och diskuterar hela tiden. Levererar lösningar och tan-

kar som eleven funderar över eller har tagit ställning till. Det är analys man håller på med, 
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även om kanske inte ordet analys kommer till användning så ofta menar hon. ”Egentligen så 

är analysen ständigt närvarande”. ”För mig är inte analys bara att vi sätter oss ner och svarar 

på ett par frågor”. Hon vill helst inte använda sig av begreppen för att det skulle kännas för 

stort och otillgängligt för eleverna, då skulle de kasta bort papprena tror hon. Utan att de sna-

rare får begränsa sina tankar kring vissa olika saker under hela processen. Även här avser hon 

arbetsuppgiften. I praktiken håller man på med analys, men inte i den teoretiska bemärkelsen 

menar hon.  

 

Bildlärarna på den här skolan har kommit överens om att använda en traditionell konstveten-

skaplig analysmetod som har utvecklats av Erwin Panofsky. När de har större moment har de 

även ofta rapportskrivningar för att programmet är av studieförberedande art. Vid ett moment 

som pågick under några veckor så fick eleverna ”ett batteri med frågor” som de skulle besvara 

skriftligt. Dessa handlade också mestadels om arbetsprocessen och tankar kring skapandet, 

reflekterande och några analytiska frågor.  

 

När vi diskuterar det grundläggande bildanalysmaterialet som jag framställt så påpekar hon att 

hon tycker det är viktigt att alltid börja med någon slags reflektion och lära sig ett kritiskt för-

hållningssätt till bilden. Det verkar som hon enbart fokuserar på biten med reflektion av och 

om elevernas egna arbeten. Hon förefaller tycka att det ena utesluter det andra ger hon mig ett 

intryck av. Att det inte finns utrymme och intresse för bildanalys vare sig från hennes eller 

elevernas sida. Jag uppfattar henne inte så intresserad av mitt lärarmaterial och har inte tittat 

på det innan. ”Du har radat upp i stort sett allt man kan komma på, som ett grundbatteri” me-

nar hon. Med indikationen på något överflödigt och kanske inte så användbart eller befogat.  

 
Den här läraren fokuserar mycket på ordet reflektion och ser det som ett högst väsentligt be-

grepp inom hennes undervisning, som det är mycket viktigt att eleverna förstår. Jag bad henne 

definiera vad hon anser vara skillnaden mellan reflektion och analys. Olikheten mellan de 

båda menar hon vara att reflektion är under en arbetsprocess där man kan gå in och detaljstu-

dera olika delar av arbetet. Var eleven är i processen, och hur och varför, som blir till resultat 

eller konsekvenser. Att eleverna har en processtanke med sitt arbete. Och att analysen kan 

vara med ”kallsinnig”. Med det menar hon att med en analys behöver vi inte ha ett lika käns-

lomässigt förhållningssätt eller förankring till analysobjektet, utan mer konstatera hur det är, 

eller tycks vara. Även den här läraren har följaktligen bildanalysen mer inriktat enbart på ele-

vernas egna arbeten och dess process. Det blir oftast att eleverna diskuterar med varandra en 

form av interaktiv metod. (Lindström & Pennlert 2006:33) 

 

 

 



25 
 

4.2.2.4 Intervju med läraren Diana, 23 år som bild/fotolärare på gymnasiet. 
Utbildad bildlärare. 
2011-10-18. 
 

Den här läraren tycker att bildanalysen ”har en stor roll i det hela”, men ser svårigheter för 

eleverna att fokusera sig en längre tid. I de allra flesta uppgifter så väljer de att samarbeta fle-

ra lärare och vill då att eleverna skall till en början fundera kring uppgiften skulle kunna lösas 

och sedan välja ett sätt att lösa uppgiften, detta skissar de i huvudet och på papper. Sedan efter 

uppgiften så talar de ofta tillsammans och har gemensamma genomgångar. Men hon tycker att 

man kan se lärandet ganska tydligt här. Speciellt när man senare under ett projekt går tillbaka 

och diskuterar vad som har gjorts, vad som har lyckats och vad eleverna har tänkt runt sin 

process. Även diskussioner kring teknik, upplevelser och känslor. Detta gör hon gärna gemen-

samt i klassen så att eleverna skall kunna lära av varandra och se olika processer och tillväga-

gångssätt hos varandra. Men även om de inte har en gemensam genomgång i klassen så har de 

kontakt med henne som lärare och får på något sätt berätta orsaker kring arbetet.  

 

Hon går igenom betygskriterierna i fotografisk bild, som hon också undervisar i, och säger att 

det analytiska först kommer på en VG nivå. På G nivå gäller bara en beskrivning av bilden. 

Hon kan tycka att även G nivån bör ha någon form av analytisk del. En önskan om mer tid, 

eller önskan om att mer prioritera tid till detta finns också. Däremot ser hon ingen anledning 

att alltid genomföra en genomgående analys. I min intervju även med denna lärare märker jag 

fokuseringen på analys enbart av elevers arbeten. De använder sig här av någon form av Pa-

nofsky ikonografiska metod. Men hon menar att det finns ett visst motstånd hos eleverna när 

uppgiften är klar att reflektera och analysera, utan de vill snarare påbörja något nytt ”det är 

svårt och lite ofrånkomligt kanske”. Dock är det ingen större skillnad mellan elever på ett 

estetiskt program och elever som läser på övriga program hur de ställer sig till detta. Hon tror 

att de som bildlärare på den här skolan kanske är lite sämre än övriga estetiska program när 

det gäller att jobba med analyser kring både egna arbeten och besökta utställningar m.m. Kan-

ske om lärarna skulle inrikta sig mer och bildanalysen blir mer naturligt och lätthanterligt för 

eleverna som en naturlig del av lärandet, tillägger hon. Det krävs mycket arbete att få eleverna 

förstå hur de skall skriva rapporter om utställningar och verk och lärarna försöker tillhanda-

hålla verktygen för detta. 

 

”Man kunde ju önska det blev så att när eleverna går ut årskurs tre, att de känner sig förtrogen 

med begrepp inom konstvärlden, så att de känner att man har ett gemensamt språk sen när 

man pratar om bilder”, ”och det är klart att jag hoppas att de har det”. Hon tycker att de bör 

vara förtrogna med det, men känner inte riktigt att det alltid fungerar trots vissa försök. Det är 

få utställningar i staden och utbudet är litet, kulturellt sett. Men hon känner det lite svårt att 
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driva det, när få av eleverna är förberedda och kanske tappar bort saker. ”Man måste vara 

nitiskt och hålla fast det man har börja med”. 

 

Ibland kan hon tycka att en analys av allt för personliga bilder framförda av eleverna kan vara 

svårt att redovisa och titta på. Detta sker främst i ettan, när eleverna inte är riktigt insatta i 

arbetsprocessen där man faktiskt går igenom bilderna i slutet av temat eller momentet. Det är 

snarare på grund av en tidsbrist som bildanalysen utgår från undervisningen. Det menar hon är 

synd eftersom både eleverna och läraren kan gå miste om viktiga processer och tankar. Främst 

läroplansmässigt, elevmässigt och betygskriteriemässigt. Det kan vara lättare att missa elevers 

tankar och verk. När det är rena teknikmoment så har bildanalys heller ingen större del tycker 

hon, utan fokuserar då mer på tekniken. Även rent tidsmässigt för övningsuppgifter så ser hon 

ingen större angelägenhet att ta in bildanalys utan mer observerar hur de löser saker rent tek-

niskt. 

 

Hon använder sig som sagt av Panofskys ikonografiska modell, men de skriver även egna lite 

enklare analysmodeller som eleverna får utgå ifrån. De hämtar även modeller och lite frågor 

ifrån internet. Ibland kan hon tycka att eleverna har lite svårt för att beskriva bilder som lärar-

na kan se som något uppenbart. Exempelvis om bilden är ett foto eller en målning. Men även 

ibland innehållsmässigt. Vad det är i bildens byggstenar som skapar vissa saker eller tolk-

ningar. De är väldigt unga när de börjar gymnasiet och har en fascination av blyertsteckningar 

och teckningar som skall se realistiska ut. Ibland känner hon att de försöker trycka eleverna 

mot uttryck och innehåll lite för snabbt, när de inte riktigt är mogna för det än. Trots sina rela-

tivt långa arbetspass på gymnasiet så ser de tidsbristen som ett stort problem. Även gruppstor-

lekarna påverkar dessa frågor mycket, och under korta pass är eleverna mycket angelägna att 

påbörja praktiska arbeten.  

 
Den här läraren uttrycker ofta att hon önskar att det skulle vara annorlunda, men det är svårt 

till förändring. Även här finns en tendens till att applicera bildanalys inom undervisningen till 

diskussioner och tolkningar om elevers arbetsprocess med de tankegångarna och utvecklings-

skeenden. Den främsta metoden den här läraren använder sig av för bildanalys är diskussio-

ner, en interaktiv metod. (Lindström & Pennlert 2006:33) 

 
 
4.2.2.5 Intervju med bildlärarstudenten Elisabeth, i senare delen av sin utbild-
ning. 
2011-10-16. 
 
Informanten har till en början lite bekymrad över ämnet på vår intervju, men hon har trots det 

erbjudit sitt medgivande till intervjun då hon ser det som ett viktigt ämne. Orsaken till bekym-

ringen var att hon tyckte själv när hon gick i skolan och på konstskola, det var tungt att syssla 
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med bildanalys. Men har i takt med sin yrkesutbildning börjat utveckla kunskapen kring det. 

När det, som hon tillägger, dessutom är en del av uppnåendemålen i styrdokumenten blir det 

därför en viktig del att ha med i sin undervisning. Hon ser bildanalysen som en betydande del 

i bildämnets lärande, men har själv ännu inte haft några lektioner där hon använt det. En ytter-

ligare aspekt som bör ingå menar hon är mycket diskussioner med ett genusperspektiv i 

massmediala, men även andra typer av bilder. Hon ser även en koppling till värdegrunden här 

och menar att det också därför är av stor vikt. Det är viktigt att de kan fundera och reflektera 

över framställningen och kunna studera manipulering och reklamannonser m.m. Det är viktigt 

från ett samhälleligt perspektiv att fokusera på dessa saker och medvetandegöra ungdomar om 

detta, tillägger hon. 

 

När vi diskuterar momenten inom bildanalysundervisningen, och om hon finner något vara av 

mer vikt än något annat ser hon elevers diskussioner som mycket centralt. Utan diskussioner 

blir det inga tolkningar, men även tvärt om. Så i slutändan kommer hon fram till att det ena 

inte kan utesluta det andra, men diskussioner kan expandera i olika riktningar som läraren kan 

till viss del styra och utveckla till en bildanalytisk läroprocess. Hon tycker även det är viktigt 

att ta med konsthistoria för att få ett perspektiv inom bildspråket och konstnärsvärlden. Hon 

menar att börjar man tidigt med detta blir det lättare för elever att göra det till sitt eget hanter-

bara språk som sedermera kan utvecklas än vidare. Det blir lättare för dem att ta till sig, och 

kommer sedermera naturligt och de skaffar sig ett yrkesspråk. Hon tycker att allt hör ihop och 

alla delar är ungefär av lika vikt. Det ena kan inte utesluta det andra. 

 

Hon kan se svårigheter till viss del med gemensamma diskussioner, lite beroende på hur klas-

serna är sammansatta och etniska tillhörigheter. Om det kan bli lite för problematiska och 

känsliga diskussioner menar hon då. Hon använder sig mestadels av undersökande och inter-

aktiva metoder. (Lindström & Pennlert 2006:33) 

 

 
 

4.2.2.6 Intervju med bildlärarstudenten Fiona i senare delen av sin utbildning. 
Centraleuropeiskt universitet  
2011-11-02. 
 
Vi börjar diskutera bildanalysens roll, och hon menar att det tycker hon är mycket viktigt, 

speciellt för att ge eleverna en möjlighet att medvetet kunna uppfatta visuella budskap. Att det 

är ett av bildundervisningens främsta syften. Hon tycker det är grundläggande att börja redan 

tidigt i skolåren med detta, helst så fort de börjar första klass. Det gör att de lättare kan ut-

veckla sitt sätt att se på och förstå bilder som ett medel för kommunikation. Hon pratar om att 

eleverna måste ges tillfälle att lära sig se kritiskt på bilder och uppfatta dess budskap. Det är 

en lärdom som de kommer ha en otrolig nytta av, både inom arbetsliv och skola, men även 
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som en konsumerande och tänkande individ. De bör lära sig förstå avsändarens budskap på ett 

granskande sätt, och kan därigenom även granska och tolka sina egna och andras bilder. Det 

gör det även lättare för dem i sin egen arbetsprocess att verka för att få fram det budskap de 

vill nå.  

 

När vi talar om metoder och teorier för bildanalys påpekar hon att det allra viktigaste trots allt 

är kombinationen av dem alla. Exempelvis att låta elever tolka varandras bilder skapar i sin 

tur en diskussion i klassen. Vilket även gör att de kan tolka och diskutera kring klassiska 

konsthistoriska verk med varandra. Hon tycker det är nödvändigt att förmedla konsthistorien 

för elever. Både för att de skall förstå ett konstnärligt och samhälleligt sammanhang, men 

även för inspiration och tolkning. Däremot ser hon sina kunskaper inom konsthistorien som 

för ofullkomlig för att lära ut och försöker bättra på det genom vissa kortare studier.  

 

Hon menar även att hon inte tycker att man behöver använda analysmomentet på verk skapa-

de av elever som innehåller väldigt privata detaljer. Eller om det är klotter på en bänk, eller 

kanske anteckningar och bilder i deras skissböcker. Det skulle varken kännas naturligt för 

henne som lärare att tolka dessa, eller för i eleverna i fråga. Hon menar att speciellt i den här-

åldern finns det i bildanalysen, eller läroprocessen ingen anledning att gräva i, eller hänga ut 

privata detaljer. Det är sådant som eleverna själva kan fundera över när de i skolan skaffat sig 

kunskaperna för det. Utan analysverktygen skall användas på ett sätt där lärande kan ske, och 

eleverna lär sig se sammanhang och uppfattningar snarare än att få en känsla av att öppna sig 

själva inför klasskamrater. Men i de övriga uppgifter och moment som de har så tycker hon 

givetvis att bildanalys bör användas. 

 

Hon tycker att det är betydelsefullt att särskilt i grundskolan börja tillämpa den typer av bilder 

som man ofta möter ute i samhället. Skyltar, plakat, reklam och andra allmänt publicerade 

bilder. Det gör att eleverna får förhållningsätt till vad de dagligen utsätts för visuellt, kan 

granska och hantera det på ett i många fall mer fördelaktigt sätt. Hon tror även det som moti-

vation kan vara viktigt att peka på sammanhang där de kan ha nytta av kunskaper i bildanalys. 

Det gör att de lättare kan förstå användbarheten till varför de skall lära sig att tolka och disku-

tera, då de omedelbart får ett syfte och förståelse för något kopplat till deras vardag.  

 

För den här lärarstudenten verkar det vara väsentligt med analysens samband till elevers var-

dagliga aktiviteter och funderingar. Att få in den analytiska delen som ett betraktelsesätt till 

omvärlden, ett sätt att förstå och granska samhället, kulturen och historien. Hon ser det som 

ett verktyg för framtiden, och för ett framtida yrke, inom vilket område det än kan vara. Det är 

mycket en undersökande och interaktiv metod hon använder sig av. (Lindström & Pennlert 

2006:33) 
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4.2.2.7 Intervju med bildläraren George, 1 år som yrkesverksam i centraleuro-
peiskt land. Utbildad bildlärare.  
2011-10-28. 
 
Den här läraren ser bildanalys som otroligt viktig beståndsdel inom konst och bildundervis-

ningen. Han menar att analysen är i varje form och för varje bild väldigt viktig, och att det bör 

vara en genomgående del av hela bildundervisningen. Då menar han även att det även gäller 

elevernas egna bilder. Det är lika betydelsefullt och grundläggande att studera elevernas egna 

alster som att studera konsthistorien från ett analytiskt perspektiv. Det ena får inte utesluta det 

andra. Men detta gäller såklart även de bilder som eleverna dagligen utsätts för. Bilder, både 

stilla och rörliga, från televisionen, reklam, tidningar, tidskrifter och andra vardagsmedier. 

Det har blivit en så stor del av ungdomars, och egentligen alla människors liv att det inte går 

att förbise en sådan utveckling. Han menar att därför måste vi ge eleverna redskapen för att 

hantera detta. Inte för att de på något sätt skall bli kritiker, men för att förstå sitt samhälle, vår 

verklighet och kunna granska och själva skaffa uppfattningar om vår samtid. 

 

När det gäller vad han finner vara de viktigaste momenten inom bildanalysundervisningen 

anser han att alla är lika viktiga att föra in i klassrummet. Om möjlighet finns kan man också 

applicera mycket av det på elevernas praktiska arbeten. 

 

När vi diskuterar om det finns moment där bildanalys inte bör användas menar han att det är 

viktigt att eleverna precis under processen med ett praktiskt arbete inte håller på allt för 

mycket med den analytiska delen, utan snarare arbetar efter en känsla eller ett hantverk. Det 

finns inget tvång i att lägga in analyser i varje bild som används menar han. Men i ett större 

sammanhang är det ytterst viktigt att det finns med som en bakgrund, eller ett centralt förhåll-

ningssätt som de alltid skall ha med sig. Det är betydande att de innehar språket och kunska-

pen kring bildanalys, men det är inte alltid viktigt att de använder det verbalt eller skriftligt. 

Har de detta tillvägagångssätt med sig, kommer det influera dem ändå.   

 

”Oft können Bilder einen Impuls geben, als Inspiration dienen oder inhaltliche Ausführungen 

visuell unterstützen und müssen bzw. sollen nicht genauer betrachtet werden“.  

Ofta kan bilder ge en impuls som tjänar till en inspiration eller stöd till olika typer av visuella 

innehåll, och kan kanske inte eller bör inte bli precist betraktad ur en analytisk synpunkt. 

 

Han har ett sätt att arbeta med bilanalys i klasser som han tycker fungerar som stimulerande 

för undervisningen och väldigt bra. Det är att eleverna får rekonstruera en bild i klassrummet 

genom att i grupper ställa sig och forma bilden. De får arbeta tillsammans, diskutera och redi-

gera varandra tills de tycker att de når ett bra resultat. Eleverna blir engagerade och de stude-
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rar bilden mycket noggrant och är därför en väl fungerande uppgift, speciellt när man kan ha 

tillgång till bilden på en skärm och om det är människor avbildade på den. Han kan tänka sig 

att det skulle kunna gå att genomföra med många typer av bilder. Eleverna får betrakta former 

och perspektiv på ett sätt som de kan komma närmare, eftersom de själva måste gestalta och 

återskapa dem. Han brukar göra det med två eller flera, men jämna grupper. Då den ena grup-

pen får gestalta och iscensätta verket och den andra gruppen får regissera dem. Det gör alla 

elever involverade och insatta i arbetet och det visuella uttrycket. Det brukar skapa många 

diskussioner och spännande tolkningar, menar han.  

 

Den här läraren ser på bildanalys som mycket väsentligt i sin bildundervisning och använder 

sig av metoder inom didaktik som kan kallas gestaltande och interaktiv metod (Lindström & 

Pennlert 2006:33) som integrerar eleverna att samarbeta med varandra på ett inspirerande sätt. 

Han använder sig även av problembaserad/undersökande metod (Lindström & Pennlert 

2006:33) för bildanalys där han brukar låta eleverna söka efter verkande linjer och strukturer. 

Mycket hur bilden är uppbyggd och hur det har effekt för hur vi uppfattar bilden rent visuellt. 

 

4.3 Utredning av intervjuerna 
 
Av de yrkesverksamma bildlärare och bildlärarstudenter jag genomfört kvalitativa intervjuer 

med så har flera talat om bildanalys som något lite komplicerat och svårarbetat inom skolans 

undervisning. Många nämner begreppen som krångliga och inte så motiverade för ungdomar 

att lära sig, vilket kanske kan vara fallet. Under intervjuerna framkom att många lärare defini-

erade bildanalys på ett annorlunda sätt än förväntat. De ser det som enbart, eller kanske helst 

som en undervisningssituation där de diskuterar med elever om deras tankar och uttryck de 

önskar uppnå i sin egna kreativa arbetsprocess. Att det mer är en processreflektion och en 

reflektion kring det gångna arbetet, hur det föreföll sig och resultat. 

 

Jag fick känslan av att flera inte vill eller tycker sig ha tid eller intresse att använda bildanalys 

eller bilder som inte är skapade av elever för analys och diskussion. Med stor förståelse för 

ramfaktorer och den eventuella didaktiska svårigheten att göra framgångsrika bildanalysmo-

ment kan det vara så att lärarna ser bildproduktion och bildanalys som två skilda moment. Att 

de blir svåra att koppla samman. Trots flera informanters intresse för detta nämndes dock ti-

den ständigt. Lärarna måste prioritera, och då blir bildanalysen lidande. Karlsson och Lövgren 

(2001) konstaterar att produktion och analys stödjer varandra. Att genom att analysera andras 

bilder får man inspiration och lärdom till sitt eget skapande. Eleverna får nya kunskaper och 

kan reflektera och utvecklas i sin egen kreativitet. (Karlsson och Lövgren 2001:63) Eftersom 

betraktaren av bilder blir den som gör bildens innehåll och uttryck.  
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Här är det närmast väsentligt att skapa en möjlighet att lära dem möta bilder. Sturken & 

Cartwright (1991) menar att denna komplexa sociala relation, när mening i bilder produceras, 

skapas genom två element. Nämligen 1) hur mottagaren tolkar eller upplever bilden, och 2) i 

kontexten bilden betraktas. Detta är särskilt viktigt när vi betraktar bilder med ett massmedialt 

syfte. Dessa sändare har en agenda som har en intention att tolkas på ett sätt, och betraktas i 

en särskild kontext. (Sturken & Cartwright, 2001) Men förutsätter vi nu att meningen, tolk-

ningen, upplevelsen skapas i kontexten bildsalen, kan vi än mer se det som en förlängning i 

det eleverna egen skapandeprocess. De befinner sig redan på plats där kreativiteten sker, och 

analys av bilder kan kanske ge inspiration och uttryck i kreativa processen snarare än motver-

ka den. Lärarna Anna, Beatrice och George var också inne på tanken om att ge elever inspira-

tion genom att relatera, skildra, uttrycka tankar om och även fysiskt återgiva andras bilder.  

 

Hans G. Furth diskuterar om språkets roll i tänkandet. Han utvecklar sina teorier från Piaget 

och menar att språket inte är det mest praktiska verktyget för tankens utveckling, men att tan-

ken är högst väsentlig för språkets utveckling. (Furth, 1970:52) Applicerar vi nu det på bild-

analys får vi ett resultat som alla informanter diskuterat. Nämligen att diskussionerna, tankar-

na och funderingarna kommer först. Problematiken blir om man stannar där. För när vi har 

förbindelse till tankarna kring bilderna, kan språket utvecklas genom våra tankar. Furth menar 

även att en av Piagets grundläggande upptäckter var relationen språk och barns sätt att utveck-

la symbolisk aktivitet och förmåga. (Furth, 1970:53) Det kan även gälla det visuella språket 

och dess dimensioner. När han i boken skriver om kreativt tänkande tar han också upp en 

punkt som varit slående, även i min undersökning. Hur läraren måste inrikta sig för målbe-

skrivningar och andra avgörande bestämmelser, och det därför ofta i tidsbristen är det aktiva 

tänkandet som får stå åt sidan för figurativt innehåll. (Furth, 1972:108) Det skulle kunna vara 

skrivet för denna undersökning. Anledningen till att det blir så beror dock inte bara på lära-

rens ointresse eller okunskap, utan oftast snarare på skolans krav på mätbarhet. Det är enklare 

att mäta det figurativa än det som ägt rum i elevernas tankeutveckling.  

 

Jean Piaget beskriver i sin bok Psykologi och undervisning (1972) bland annat de aktiva me-

toder som flera av informanterna betonar att de gärna använder sig av. Piaget menar att dessa 

metoder gör kanske arbetet viss mer komplicerat för lärarna, men får en större utdelning hos 

eleverna eftersom han menar att det leder till självdisciplin och frivilliga ansträngningar i hög-

re grad. Däremot påpekar han även att det krävs en bra pedagogisk kvalifikation hos läraren. 

(Piaget, 1972:82-83) Hans pedagogiska metoder är till viss del inspirerade av den tyska ge-

staltpsykologin, Arnheim m.fl.), och Piaget talar om ”bildens verbalism”, som en mycket pe-

dagogiskt värdefull metod. Att enbart den kan utgöra ytterligare framsteg i förhållande till den 

traditionellt verbala verbalismen i undervisning, då bildens språk tar hänsyn till det personliga 

och självständiga undersökandet. (Piaget, 1970:89)  
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Därför kan det finnas en problematik i att elever enbart skall diskutera och analysera sina egna 

bilder, då bilden är ett språk och uttryck i sig. Ska de sedan lägga ett annat språk på sin egen 

bild finns det risk för att bli en paradox, en motsägelse. Därigenom finns det tidvis pedagogis-

ka grunder också för att hålla isär de båda språkens uttryck, utveckla dem var för sig och foga 

samman dem i kontexter där det krävs. Som vid genomgångar etc. Som George uttryckte det 

kan det vara bra att låta den kreativa processen arbeta själv ibland. Fortfarande finns proble-

matiken med mätbarheten kvar, och därför är läraren tvungen att periodvis följa elevers tan-

kegångar genom hela processen. 

 

Författarna John A. Walker och Sarah Chaplin diskuterar i sin bok Visual Culture (1997) ock-

så denna svårighet om att med talspråk diskutera bildspråk och visuella företeelser. De menar 

att vi får acceptera att en översättning aldrig kan bli hundra procent riktig och snarare se på de 

kommunikationsmöjligheter det kan ge. (Walker & Chapman 1997:53) Kan vi dessutom for-

ma ett gemensamt talspråk kring bilder blir det med fördel lättare. De belyser även att har vi 

inte tillgången att analysera bilder teoretiskt, så gör vi det ändå omedvetet och dagligen i vår 

visuellt språkliga värld, där det finns symboler och tecken överallt. De menar även att männi-

skan har ett troligtvis av biologiskt ursprung, behov för mening och någon sanning vi kan 

tolka ut.  

 

4.4 Förslag till grundläggande lärarmaterial för bildanalys 
 
I mitt förslag till ett grundläggande lärarmaterial (bilaga 2), har jag valt att utgå från de tradi-

tionella didaktiska frågeställningarna för undervisning; vilka, vad, hur och varför. Jag har an-

vänt mig mycket av Lindström & Pennlert (2006) och deras didaktikbok som fungerar som ett 

mycket bra verktyg för planering av undervisning, samt en didaktisk analys av det framställ-

da. 

 

Vilka? (Är aktörerna?) Lärare och eleverna är aktörerna i den här formen. Därför har jag valt 

en enkel traditionell metod med frågor som man som lärare kan välja ut beroende på arbets-

område. Frågor som eleverna kan förstå och relatera till. 

Vad? (Är innehållet?) Jag har format innehållet efter beprövade teoretiska analysmodeller 

som kan kopplas till den visuella världen på det sättet läraren själv önskar. Som tidigare 

nämnt kan man göra aktiva val av frågor beroende på undervisningens tema och syfte. 

Hur? (är organisationen och metoden som jag som lärare valt att använda?) Även här är val-

barheten för läraren stor gällande detta material. Ramfaktorer som tid och undervisningsut-

rymme har en tendens att vara med i valen av omfattningen på den här och den tidigare delen. 

Varför? (vad är orsaken till att denna organisation och metoder valts?) Här har jag utgått från 

styrdokument som läro- och ämnesplaner, men även skollagen och värdegrundsfrågor som 
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kan kopplas till studier i bildanalys. Då menar jag som ett sätt att eleverna skall förberedas 

inför samhället och ha en förståelse för kommunikativa inslag som vi dagligen utsätts för. 

 

Jag har även analyserat konstvetenskapliga teorier kring bildanalysen. Mycket för att det ge-

nom mina kvalitativa intervjuer kommit till min uppmärksamhet att många fortfarande använ-

der enbart en ikonografisk analysmodell i skolans undervisning. Det förvånade mig, eftersom 

det är en metod som definitivt kan appliceras på mycket bilder inom undervisningen, men 

troligen främst används, och bör användas i ett mer konstvetenskapligt syfte snarare än i stu-

dier av vårt nutida visuellt belastade kultur. Redan tidigt 1960-tal gjorde Ernst H. Gombrich, 

och flera med honom konstvärlden uppmärksam på svårigheten att använda en strikt ikono-

grafisk modell för analys av bilder, i synnerhet bilder riktat mot ett kommersiellt samhälle. 

Men även bilder av konstnärlig art. Han manade till någon form av bredare psykologiskt per-

spektiv inom bildanalysen. Gombrich har i sin bok Art and Illusion (1959) skrivit mycket om 

hur vi genom en gemensam föreställningsvärld tolkar det visuella som illusioner på vår verk-

liga värld, och hittar sätt att förklara genom olika perspektiv. Exempelvis om vi ser en skissad 

bild i blyerts, med en människa med flera armar, men med ett par armar i ett grövre streck, 

tolkar vi det inte som att människan på bilden har flera armar, utan vi ser det från ett konst-

närsperspektiv att vi har skissat oss fram till ett par naturligare armar. (Gombrich 1959:194). 

Vi har redan ett kulturellt inlärt sätt att förhålla oss till ett bildspråk. Men eftersom bilder är 

”bärare av en känsla”, som Lars-Olof Larsson uttrycker det i Metoder för konstvetenskapen 

(1971:20), och alltid har ett förhållande till bakomliggande privata associationer (se semioti-

ken, s.15) behöver vi verktyg för tolkning i bildanalysen. De här teorierna är nära besläktade 

med semiotikens utveckling och det är därför angeläget att ta hänsyn till det modernare visu-

ella flöde vi har idag.  

 

Hannah Arendet skriver i sin bok Mellan det förflutna och framtiden (1954), i kapitlet kris i 

kulturen, om mass-samhället och masskulturen som vi måste acceptera är här för att stanna. 

Då talades det om populärkultur etc. och det har eskalerat kopiöst sedan dess. Det är av största 

intresse för lärare som arbetar med ungdomar att tillvarata intresseområden som ungdomar 

uppehåller sig vid. Även därför kan det vara av stor vikt att analysera och diskutera bilder och 

resten av den visuella världen som rör deras vardag. 

 

Därför är lärarmaterialet som framtagits även utformat från mina samtal med barn och ung-

domar från fyra års tjänstgörande som fritidsledare, och genom kurser som anordnats i teck-

ning med barn i åldrarna 10-15 år, som jag styrt under ett år. Genom dessa diskussioner med 

ungdomar, analyser av texter och handledning från yrkesverksamma har jag försökt att på 

bästa sätt göra det anpassningsbart på dagens skola. Både med hänvisning till vårt kulturella 

och samhälleliga klimat, men även i ett konsthistoriskt perspektiv. Som didaktisk metod kan 
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material förenas i undersökande, förmedlande, men även som interaktiva och gestaltande me-

toder. (Lindström & Pennlert 2006:33) 

 

 

I boken Bilder i Skolan (2001) skriver författarna Sten-Gösta Karlsson och Staffan Lövgren i 

kapitel 2 om konstruktion av en metod. De kommer här in på hur man på ett nyttigt sätt kan 

bygga metoder för praktiska, men även teoretiska innehåll i bildundervisningen. ”Det teore-

tiska innehållet lägger grunden för instruktionerna, som i sin tur föregår bildframställningen.” 

(Karlsson, 2001:23) Rent praktiska hantverksmoment kan man behöva instruera teoretiskt, 

men likväl bildanvändning och bildkommunikation kan kräva detta. I punktform har de lagt 

upp strategier för denna undersöknings intresseområde; strategier för bildanalys och bildsam-

tal och bildens språkliga funktioner. Här tar de upp ett antal punkter, nedan är dem som i lä-

rarmaterialet tagits hänsyn till och inspirerats av.  

 

 Hur man beskriver hur en bild ser ut – bildens manifesta uttryck. 

 Hur man medvetandegör och prövar personliga och allmänna associationer som en bild ger upphov till. 

Hur dessa tankar – det latenta innehållet – är kopplat till det som finns på bilden. 

 Hur en bild påverkas av sitt sammanhang – det vill säga sin kontext. 

 Hur man använder frågescheman som analysmetod eller skapar egna scheman. 

 Hur man uppfattar en bild ur avsändarens och ur mottagarens synvinkel. 

 […] Hur färger uppfattas och upplevs estetiskt och som realistisk återgivning. 

 Hur bildrum återges genom ljus/skugga, tydligt/suddigt, färger, linjeperspektiv, stort/litet… 

 Hur olika bildutsnitt fungerar. 

 Hur olika bildvinklar fungerar. 

(Karlsson, 2001:23) 

 

Med ledning från informanter har materialet färdigställts. Det lades fram till dem att kommen-

tera, föreslå förändringar och förbättringar som en sista fråga under de kvalitativa intervjuer-

na, dock enbart till de svenskspråkiga informanterna, eftersom det hittills enbart finns på 

svenska. Efter anmärkningar har de förändringar gjorts som ansågs passande och motiverade. 

Det har på ett bra sätt kompletterat materialet, eftersom det främst är tänkt som ett lärarmate-

rial och skall kunna förändras beroende av undervisningsinnehåll och arbetsområde.  

 

Innehållet är anpassat för olika nivåer, speciellt för begreppen inom bildanalysen. Det fram-

kom att flera lärare gärna inte använder sig av teoretiska begrepp när de finner dem för in-

vecklade för eleverna att förstå och ta till sig. Det bidrog till att upplägget har en valmöjlighet 

för detta. Lärarna, speciellt Diana menade att detta vore kanske önskvärt, men är av hennes 

erfarenhet ingen realitet. Christina tyckte att det kändes för teoretiskt och lite torrt för ungdo-

mar i den åldern, och att det hör mer universitets- och högskolestudier till. I en förlängning 

anser jag dock att någon form av begreppsapparat för bildteori bör innefattas. Speciellt för 

elever på gymnasienivå. Anders Marner skriver i sin artikel (2009:10-11): 
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 ”En semiotisk begreppsapparat behöver inte nödvändigtvis användas i bildundervisningen 

tillsammans med elever. Men bildlärare är experter i bild vid den skola de är verksamma, 

och kan förväntas ha en hög professionell kompetens på bildområdet. Därför kan man säga 

att ett vetenskapligt perspektiv på bild är en del av professionen. […] Naturligtvis bör dessa 

vetenskapliga perspektiv i så fall vara didaktiskt motiverade och upplagda så att de passar 

respektive skolår och skolform och mål med undervisningen.” 

 

Precis som Marner uttrycker det skall det finnas en didaktisk motivation till användandet av 

en bildteoretisk begreppsapparat och flera av lärarna uttryckte svårigheten med att anpassa 

dessa till åldrarna i skolan, både högstadiet och gymnasiet. Deras erfarenhet talar för att pro-

blematiken kring användandet av begreppen kan vara svår och kanske kan anpassas ytterliga-

re till nivåer man finner lämpliga. 

 
Anna diskuterar väldigt mycket fram och tillbaka vad det gäller frågorna i mitt stycke som 

behandlar mottagare och sändare. Hon gillar det, men påpekar att det inte så hon själv brukar 

lägga upp det. Skillnaden jag gjort menar hon är vad man först tolkar och ser i bilden, för att 

sedan fråga vad det är man tror sändaren menar att man som mottagare skall uppfatta. “Det 

kan bara vara jag som är dum” tillägger hon. Sedan frågar hon varför det måste det vara mot-

tagare som tolkar om bilden för fram några tydliga åsikter. “asså, det blir så svåra frågor tyck-

er jag, litegranna”. “Som det här mottagare och sändare [...] för mig blir det förvirrande att det 

blir sådant fokus på just dom här”. Sedan menar hon att det inte behöver vara med, att det kan 

vara olika, “om man nu tänker att elever ska förstå det här, och använda det. Att jag ska för-

stå, jag tycker det var krångligt och läste om och om och om igen.” Det är lite förvirrande 

tyckte hon.  

 

Själv kan jag tycka att det är värdefullt att eleverna kan lära sig mottagar- och sändarperspek-

tiv. Samtidigt talar Anna om att hon hela tiden under elevers arbetsprocesser frågar dem; “vad 

är det du har tänkt?” och “hur skall du få fram det?”, vilket definitivt förenas med en tolk-

ningsproblematik sändare kontra mottagare. Problemet tror jag kan vara frånvaron av be-

grepps användande även av lärare i skolan. Att de tolkar och har en lite annorlunda inställning 

till de bildteoretiska begreppen, och därför finner dem främmande för sin undervisning. Det 

blir ett missförstånd, eftersom att många av dem använder innebörden av bildspråket och ana-

lysen men inte i ett branschrelaterat syfte. Innehållet finns där, men inte begreppsapparaten. 

Så det är kanske är upp till läraren att bestämma det konkreta språkbruket i sin undervisning.  

 
Läraren Beatrice ger ett intressant exempel på ett moment som man skulle kunna göra till en 

deluppgift för bildanalysen. Det genom att först genomgå en relativt grundlig analys, och se-

dan skall eleverna på något sätt få förändra bildens betydelse, eller snarare uttryck för motta-

garen så det blir tvärt emot. Hur de skulle kunna lösa den uppgiften ger även intressanta dis-

kussioner elever emellan på ett bildanalytiskt plan. Förändra bilden eller bildtexter som för-

ändrar budskapet. Här kan man även jobba med parafraser, kontrastförhållanden osv. Här får 
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man även in eleverna från ett tydligt sändarperspektiv. Vilket kan ge dem mycket intressanta 

erfarenheter när de fortsatt skall arbeta med bildanalys. Det blir ett tankemässigt motsatsför-

hållande som därmed åskådliggör hur de tolkar bilden från början. Hon tycker att elever i all-

mänhet tyvärr är mycket dåliga på att prata om och utvärdera bilder. Detta i både högstadiet 

och gymnasiet. Därför tycker hon också att uppgifter som dessa som mer kan fånga elevers 

“vardagliga” intressen och det de faktiskt kan relatera till verkligheten, speciellt deras verk-

lighet som bildkonsumenter. Att förhållandet blir mycket mer tydligt för dem om läraren väl-

jer ut bilder som eleverna kan relatera till, blandat med konsthistoriska bilder. Anders Marner 

(2005) skriver i sin text Möten och medieringar om kombination av tidigare erfarenheter, 

bildbetraktande, som föder nyskapande. Han menar att en beprövad erfarenhet, som bildsprå-

ket utgör snarare blir ett villkor för kreativitet. Att möta det traditionella inom bildvärlden kan 

ge inspiration till skapandet. (Marner 2005:37) 

 

4.4.1 Val av kategorier och begrepp till lärarmaterialet 

 

Lärarmaterialet är uppdelat i fyra kategorier. Dessa är bildens egenskaper, byggstenar, ut-

formning och budskap. De första tre behandlar vad som representeras, och hur det represente-

ras. Medan den sista kategorin behandlar vem som refererar till bilden, dess mottagare, dess 

sändare och i vilken kontext.  

 

Starkt förenklat är materialets uppläggning baserat på så sätt att bildens egenskaper, hur det 

representeras i dess ytliga form och färg kan förbindas med bildens byggstenar, vad innehållet 

gestaltar. De bildar tillsammans bildens utformning, det som mottagaren tolkar in i bildens 

form. Sedan ansluts allt till bildens budskap, som är kontext-, mottagar- och sändarberoende. 

Valet av upplägg har gjorts med hänvisning till:  

 

 ett urval av bildanalytiska modellmetoder 

 anpassningsbar till olika undervisningsmoment 

 skolans styrdokument 

 

Begreppen som används i lärarmaterialet har valts ut med hänsyn till uttalanden och kommen-

tarer från de kvalitativa intervjuerna, och med en anknytning till skolans styrdokument under 

avseendet bildanalys. Efter informanternas reflektion om bildanalytiska begreppsapparatens 

svårighet att använda i skolan, valdes en enklare modell av begrepp. Dock med ett tillägg att 

kunna anpassa materialet till de traditionella bildanalytiska begreppen, om så önskas. 
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4.5 Textanalys – bildanalysens roll i styrdokumenten 
 

Vad säger våra styrdokument för högstadie- och gymnasieskolan egentligen om bildanalysens 

betydelse för målen och kunskapskraven och vad menar de bildanalysen skall innebära i sko-

lan? Självklart finns inte direkta metoder eller undervisningsstrategier i styrdokumenten, men 

de ger en målbeskrivning och kunskapsmål för respektive betyg och slutförd kurs. Till de nya 

läroplanerna, Läroplan för grundskolan och fritidshemmet, Lgf 11, och Gymnasieskolan 2011, 

GY11, har riksdag och regering gjort förändringar som skall riktas mot kunskapsmål. 

 

4.5.1 Grundskolan, senare år - högstadiet 

 

Genomgående i den nya läroplanen (Lgf 11) så nämns tolkning och analys av bilder mycket, 

och man beskriver kärnan kring att kunna hantera och tolka ett visuellt språk. Det är inte så 

stor skillnad mot den tidigare läroplanen (Lpo 94), förutom att man verkar trycka mer på den 

teoretiska biten. Det låter positivt, men vi står fortfarande ovetande inför hur det kommer att 

realiseras i skolan. Ännu är de nya läroplanerna så nya att vi inte kan veta hur de kommer 

gestalta sig i undervisningen, något som mina informanter också hade svårt att svara på. Ser vi 

däremot på skolans övergripande mål och riktlinjer kommer de rent visuella kunskapsmålen 

relativt långt ner på listan. På plats 14 av 16, och då är samtliga estetiska ämnena samman-

kopplade till en punkt (Lgf 11).  

 

I den nya läroplanen för grundskolan har man delat in ämnesplanerna i tre övergripande kate-

gorier. Bilden har följande tre: Bildframställning, redskap för bildframställning och bildana-

lys. Jag har nedan tagit ut delar ur kursplaner och valt att göra delarna som kan uppfattas ha 

samröre med bildanalys med kursiv stil. Det visar tydligt att den analytiska, tolkningsmässiga 

och kommunikativa beståndsdelen i bilden har ett stort utrymme. Här är utdrag från kurspla-

nen i bild och är därför ett styrande dokument för lärare som undervisar i ämnet. 

 
Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att 

utveckla sin förmåga att: 

 

 kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, 

 skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika mate-

rial. 

 undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och 

 analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. 

 

Målbeskrivningen under år 7-9 inom kategorin bildanalys: 

 

 Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur 

dessa perspektiv kan utformas och framställas. 

 Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas. 
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 Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika ti-

der och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utforma-

de och vilka budskap de förmedlar. 

 Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och bud-

skap. 

Ämnesplan för Bild, Skolverket (2011) 

 

I min diskussion med Anna, informanten från högstadiet i Sverige framförde hon att de arbe-

tar mycket kring detta, och att hon även gärna tog in grundläggande begrepp i bildundervis-

ningen. När jag frågade om vilken typ av begrepp var det dock inte av bildteoretiska slag, 

utan mer beskrivande, vardagliga begrepp som hon tyckte passade för högstadieelever. Där-

emot påpekade hon att hon tillämpar betydelsen av begreppen på diskussionerna och tolk-

ningarna eleven gör, så de känner till innebörden av exempelvis konnotation, även om de inte 

kan koppla det till ordet i fråga. Jag kan förstå hennes poäng i detta, och hon verkar tycka att 

det fungerar bra. Kursplanerna är utformade så att dessa mål som anges är det som eleverna i 

undervisningen skall lära sig inom ämnet. Anna har lång erfarenhet av undervisning i grund-

skolan och har en god koll på dessa dokument, observerar jag. Hon skapar egna läromedel och 

har ofta diskussioner med eleverna om uttryck i bilder och inspiration från många håll. 

 
När det gäller den andra högstadieläraren George, så kan vi visserligen inte applicera hans 

metoder och inställningar till bildanalysen i de svenska styrdokumenten eftersom han är verk-

sam i Centraleuropa. Vi kan däremot se att synsättet, hans sätt att lägga upp undervisningen 

och vart han har fokus inom området stämmer i stor utsträckning överens med den svenska 

kursplanens målbeskrivningar, vilket kan vara en intressant reflektion. Det kan ytterligare 

sammankopplas även med den centraleuropeiska lärarstudentens beskrivning av bildanalysens 

roll i hennes undervisning och uppfattningen om hur det kan skildras i skolverksamheten.  

 

4.5.2 Gymnasieskolan 

 

Även gymnasiet har fått en ny läroplan 2011, i skrivande stund dock enbart en Förordning om 

läroplan för gymnasieskolan: Statens skolverks författningssamling SKOLFS 2011:144 (29 

september 2011). Men eftersom läroplaner och kursplaner för elever i gymnasieskolan som 

börjat innan den 1 juli 2011 fortfarande studerar under Lpf 94 så skall den, 1994 års läroplan 

samt SKOLFS 1994:2 fortsätta att tillämpas. (SKOLFS 2011:144) 

 

De flesta informanter jag intervjuat följer alltså fortfarande Lpf 94, vilket gör att det är intres-

sant att se vad den uttrycker om bildanalysen i ämnet bild på gymnasiet. Mycket för att de 

elever som går i årskurs två och tre får fortsätta de gamla kurserna, och ettorna hade vid inter-

vjutillfället i oktober haft så få lektioner att inte en uppfattning direkt kan skapas. Under ru-

briken ämnets syfte och ämnets karaktär och uppbyggnad står följande. 
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Utbildningen i ämnet bild och form syftar till att ge kunskaper om bild- och formområdets 

uttrycksmöjligheter och samhälleliga funktion. Ämnet syftar även till att utveckla kreativi-

tet, konstnärligt skapande och ett analytiskt tänkande inom bild- och formområdet.  

 

Olika medier påverkar oss genom användning av symboler för att föra fram sina budskap. 

Därför finns behov av att kunna analysera och tolka bild- och formområdets olika funktio-

ner i dagens samhälle. 

(Skolverket, kursplan Bild och Form, Lpf 94) 

 

Här ser vi att kursplanen syftar till uttrycksmöjligheter, bilden som en samhällelig funktion 

och ett analytiskt tänkande. Den ger uttryck åt att det finns ett behov att kunna analysera och 

tolka funktioner i dagens samhälle. 

 

Ser vi sedan till den nya läroplanen för gymnasieskolan SKOLFS 2011:144, så kommer även 

denna läroplan precis som grundskolans vara indelad i tre huvudkategorier. Om gymnasiesko-

lans uppdrag står: ”att ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier, för personlig 

utveckling och för ett aktivt deltagande i samhällslivet. Gemensamt bidrar de gymnasiege-

mensamma ämnena och de karaktärsämnen som ingår i ett program till att uppfylla det trede-

lade uppdraget.” Lärare i den nya gymnasieskolan (2010). Mycket fokus ligger på att ständigt 

vara en stor och aktiv del av samhället och dess gemensamma språk, utveckling och föränd-

ringar. ”Eleverna ska också kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort informa-

tionsflöde och snabb förändringstakt.” (SKOLFS 2011:144) Med anledning av det samt efter-

följande hänvisning kan bildanalys sannolikt bli en av de tre huvudkategorier i bildens nya 

ämnesplan.  

 

Den nya kursplanen betonar bildämnets kommunikativa inslag i större utsträckning än tidi-

gare. Det innebär att kursplanen vill integrera ämnets två beståndsdelar: att skapa/framställa 

och att analysera/tolka. I kursplanen framhålls vikten av att se till vad bilder berättar, det 

vill säga till bildbudskap och inte enbart till bilders yta. Ett sådant synsätt innebär inte ett 

avsteg från bildskapande arbete, utan det är en utveckling mot mer betydelseskapande 

bildarbete. 

Kommentarer till bildläroplaner GY11. 

 

 

Citatet från kommentarerna kring nya läroplanen 2011 inom bild visar på att ett vidare betrak-

telsesätt för tolkningar och analyser inom bildområdet har blivit än mer viktigt, även för att 

klara målen för ämnet. Kanske kommer det visa sig i framtida undervisningsplaneringar och 

bildanalytiska didaktiska underlag. Skulle samma informanter intervjuas om 5-10 år kanhända 

att de än mer utvecklat sin inställning och attityd till vad bildanalysen innebär i en lärandesi-

tuation, gett det mer utrymme i sin planering och undervisning. Eftersom de flesta gymnasie-

lärare som jag intervjuade hade ett synsätt på analysdelen som diskussion om elevers arbets-

processer mer än analys av samhälleliga visuella företeelser och bildspråk på ett kollek-

tivt/personligt plan.  
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5. Diskussion 
 
I mina kvalitativa intervjufrågor har jag försökt reda ut mina informanters syn på bildanaly-

sens roll, verklighet och funktion i skolan. I kombination med syftet för undersökningen dis-

kuterar jag här i förhållande till frågeställningarna vad som framkommit under min undersök-

ning och hur och i vilken mån rollen, funktionen och utvecklingen av bildanalys kan urskiljas 

och vad det finns för eventuella förändringsmöjligheter. 

I undersökningen skulle det även vara av värde att ha ett elevperspektiv, och detta är något jag 

skulle pröva i vidare forskning. Det skulle vara intressant att se hur lärare skulle förhålla sig 

till materialet i en undervisningssituation, och inte enbart under en intervju med en blivande 

kollega. Under förutsättningarna av undersökningen ser jag resultatet som ett uttryck till att 

bildlärarna ser bildanalysen som en betydelsefull komponent inom bilden. Men det finns en 

problematik i förhållningssättet till det. Både planeringsmässigt och till viss del uppfattnings-

mässigt. Det framkommer att analysen har klart en betydelse och funktion som anknyts i styr-

dokumenten, men i nuläget är inställningarna till innebörden och meningen av användandet 

skilda lärarna emellan. Det kanske inte behöver vara ett problem, men med en förankring i hur 

bildanalyser kommer omprövas med de nya läroplanerna tror jag att många lärares metoder 

kommer behöva utvecklas ytterligare. 

 

5.1 Vad innebär bildanalys, och hur förverkligas undervisning i 
bildanalys från ett lärarperspektiv? 
 
 
När jag sökt utreda vad analysen innebär för de intervjuade lärarna kan det urskiljas två gene-

rella åsikter. För några av dem innebär det att strategiskt arbeta med elevers bilder likväl som 

samhälleliga bilder i diskussion och redovisningar. För några andra handlar det om att meto-

diskt följa och diskutera elevers arbetsprocess, och mer kalla det för en reflektion. Som fram-

kommit i resultatet finns det en problematik i analys som begrepp. Flera av de yrkesverk-

samma informanterna jag intervjuat har gärna hittat synonymer för både ordet analys och dess 

underliggande begrepp. Det känns som om begreppet analys kan stöta ifrån sig även bildlä-

rarna. Vissa vill gärna använda det, men ser ett problem i elevernas svårighet att förstå. Ett par 

använder ord som reflektion, som läraren Christina uttryckte det. Men är reflektion ett lättare 

ord att hantera för eleverna? Analys, en noggrannare utredning, reflektion, ett begrundande, 

en tanke. Det innebär inte samma sak i relation till bilder. Men de som valt att använda ordet 

reflektion är de lärare som främst arbetar med tolkningar och diskussioner i relation till ele-

vernas tankegångar kring sin arbetsprocess. Som läraren Christina uttrycker det ”Det är ju det 

man håller på med hela tiden” (här syftar hon på analys). Hon menar när man som lärare går 

runt bland eleverna som skapar, sitter tillsammans med dem och diskuterar hela tiden. Levere-

rar lösningar och tankar som eleven funderar över eller har tagit ställning till. Det är analys 

man håller på med, även om kanske inte ordet analys kommer till användning så ofta menar 
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hon. ”Egentligen så är analysen ständigt närvarande”. De lärare som uttalat att de ofta plockar 

in bilder utifrån i sin undervisning har även själva mer under intervjun använt sig av begrepp 

och belyst vikten av att låta eleverna få ett förhållningssätt till hela den visuella världen, tolka 

samhällets direkta visuella kommunikation.  

 

Som jag ser det verkar handlar det inte enbart heller om begreppet i sig. Utan mångas inställ-

ning till analys som något mycket komplicerat att genomföra i en skolmiljö. Jag har funderat 

mycket kring hur de bildanalytiska begreppen kan uppfattas försvåra så mycket i skolmiljön 

och för berörda åldrar. Ofta tror jag det kan handla om lärarens inställning. De lärare som talat 

om tillfällen då de haft bildanalys har positiva erfarenheter, och elevers reaktioner kan till en 

början vara motsträvig, men sedan engagerad.  

 

Mycket kan handla om lärarens egen attityd och inställning till analysen och kanske då väljer 

att inte fokusera på ett didaktiskt motiverande förhållningssätt. Christina nämnde även ”För 

mig är inte analys bara att vi sätter oss ner och svarar på några frågor.” och kanske det är där-

för hon har negativa erfarenheter av det. Om det är så hon tidigare provat. I olika klasser fun-

gerar olika saker, precis som Anna talade om, och jag tror det kan finnas en stor förtjänst i att 

hitta tillvägagångssätt att pedagogiskt utveckla och pröva bildanalysens användningsområden. 

I intervjuerna fick jag flera intressanta tips från Beatrice, George, Elisabeth och Fiona för att 

skapa metoder att föra in en diskussion och förverkliga bildanalysens funktion inom hela 

bildundervisningen. Att skapa möjligheter för elever att upptäcka parafraser, bildbudskap, 

retuscheringar, reklamförhållanden, genus, rörelse och aktivt framställa avbilningar i form av 

regisserade uppställningar, som George nämnde (se s.29). 

 

5.2 Vad har bildanalysen för relation till övriga bildundervis-
ningens uppgifter och moment? 
 

Användbarheten av bildanalys inom bildämnet kan möjligtvis utvecklas, och jag vill se hur vi 

kan tillvarata bildanalysen för en väl genomförd didaktisk och pedagogisk undervisning. Jag 

tycker det är en mycket bra och välanpassad vinkel av hur vi kan jobba med bildanalys i ung-

domars vardag när det får en direkt verklighetsanknytning, precis som lärarstudenten Fiona 

diskuterar kring. 

 

Som tidigare nämnt så verkar några av mina informanter uppfatta bildanalys mer som en re-

flektion över elevers arbetsprocess. Läraren Christina uttrycker ”Dom skall lära sig olika pro-

cesser och metoder för ett lärande, och de skall gå sin egen väg. Och då använder vi bildana-

lysen för att de skall se och förstå olika delar”. Hon vill helst inte använda sig av begrepp för 

att det skulle kännas för stort och otillgängligt för eleverna, då skulle de kasta bort papprena 

tror hon. Här tolkar hon begreppet bildanalys som något torrt och tråkigt pappersgöra. Hon 
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säger att analysen kan vara mer ”kallsinnig” än exempelvis reflektion, som hon använder sig 

av. Med det menar hon att med en analys ska vi inte ha ett lika känslomässigt förhållningssätt 

eller förankring till analysobjektet, utan mer konstatera hur det är. Hon ser det lite mer som ett 

perspektiv med utgångspunkt i konventionella traditioner, och utan exempelvis semiotikens 

privata associationer. En anledning till detta tror jag kan vara att de på den här skolan i bildlä-

rarlaget bestämt sig för att enbart arbeta med en ikonografisk modell för bildanalys. Den mo-

dellen är traditionellt mer anpassad för kulturella symptom och förankras i att man skall ha 

kännedom om speciella motivvärldar. Vilket kan vara svårt att anpassa både till massmediala 

bilder, men det ger heller inte lika stor individuella tolkningsmöjligheter som förslagsvis se-

miotiken kan göra. Det ligger mycket på lärarens ansvar att ställa rätt frågor till eleverna för 

att få några konstruktiva och intressanta svar när man reflekterar kring arbetsprocessen och 

kreativiteten, lägger Christina till. Det har hon en mycket bra poäng i och jag tycker det fram-

kommit att hon verkar oerhört engagerad i elevernas arbetsprocesser och skapande. Därför 

tror jag att ett mer semiotiskt förhållningssätt till diskussionen av bilder skulle kunna upp-

muntra till vidare intresse av att se på bilder av olika slag på den här skolan. 

 

5.3 Vad innebär bildanalysen från styrdokumentens perspek-
tiv? 
 

Diana börjar intervjun med att diskutera lite kring de nya läroplanerna och ämnesplanerna. 

Denna termin har den här läraren inga årskurs ettor, vilket betyder att hon inte har provat på 

någon av de nyare kursplanerna från GY11. Hon diskuterar lite kring helt nya kursplaner även 

för bilden som grundämne. Hon berättar även att det i kurs och ämnesplanerna mycket mer än 

tidigare trycker på analysbiten och detta förs då vidare in i betygskriterierna. Det kommer 

även att bli en ny kurs som heter bildteori. Den kursen har fortfarande inte startat på skolan 

och bildlärarlaget har ännu inte satt sig ner och beslutat hur lösningen kring den skall bli. Om 

den skall läsas parallellt med de andra bildkurserna. Hon menar att ungdomar på gymnasiet 

har lite problem med att fokusera fullt ut enbart på teorier. Christina uttrycker att om man tar 

in för mycket teori får eleverna svårare att se utvecklingen i sitt eget tänkande. Där håller jag 

inte med henne. Jag tror snarare att ett större perspektiv på bild, genom idéer, analyser, bild-

betraktande och diskussioner om visuella värden kan generera elevers tänkande i vidare 

aspekter. Jag kan tänka om enbart fokus ligger på arbetsprocessen och de tankegångarna och 

utvecklingen kan eleverna ha svårt att se sina verk i ett konstnärligt perspektiv. Detta då de 

enbart får se sina egna och klasskamrater verk och tankar, utan en förankring i konstvärlden 

och dess processer, tankar och tolkningar. Därför kanske det skulle vara en idé att varva teorin 

med praktiken. Men Diana berättar att hon tycker det ska bli spännande med de nya läropla-

nerna och ämnena. Hon skulle önska att skolan inte var så uppdelad i teoretiska och praktiska 

ämnen så att det inte alltid förväntas att ingen teori skall ingå i de praktiska och tvärtom. 
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Bildens kursplan i gymnasieskolan syftar till uttrycksmöjligheter, bilden som en samhällelig 

funktion och ett analytiskt tänkande, att det finns ett behov att kunna analysera och tolka 

funktioner i dagens samhälle. (kursplan Bild och Form, Lpf 94) Därmed inte enbart kunna 

tolka och följa sin egna konstnärliga arbetsprocess. Jag menar att ett bildämne i skolan måste 

mer än utveckla en konstnärlighet, eftersom det inte är en konstnärlig yrkesutbildning, utan en 

högskoleförberedande utbildning. Det ena utesluter för övrigt inte det andra. Jag tycker att 

George hade en bra poäng i att kunna särskilja en konstnärlig process, och då delvis lägga 

analysen åt sidan för kreativiteten. Men jag tror definitivt att en analytisk förmåga kan för-

stärka den konstnärliga processen, och tvärtom. 

 

5.4 Hur kan ett grundläggande lärarmaterial se ut för inspira-
tion till undervisning i bildanalys? 
 
Jag ser en problematik i att många lärare, som uttryckt i mina kvalitativa intervjuer, har in-

ställning till bildanalys som något lite bekymmersamt och ofta alltför tidskrävande och därför 

har jag försökt utreda hur vi som bildlärare kan tillämpa metoderna mer även inom eleverna 

arbetsprocesser. Något som alla lärare ändå diskuterar att de finner viktigt, både för elevernas 

visuella utveckling men även för lärarens slutgiltiga bedömning av elevens betyg. 

 
Jag har analyserat mitt materials för och nackdelar genom att ställa det mot en didaktisk ana-

lys hämtad från (Lindström & Pennlert 2006:48-49). Eftersom det är anpassat främst som ett 

lärarmaterial som skall kunna anpassas efter valda moment eller undervisningsteman har jag 

valt ut delar av didaktikanalysen som kan kopplas till förutsättningarna för det. Delar som 

metoder, redovisning, behov, elevinflytande, kunskap, arbetsklimat och motivation är över-

väganden som kommer ha en relevans i praktiken, men som inte har en del i detta material då 

det tillhör lärarens planering. Jag har i dock tagit hänsyn till lärarnas erfarenheter som fram-

kommit och förändrat vissa begrepp, samt uppmärksammat hur de brukar planera sin under-

visning i området. 

 

Uppdraget med mitt material bestod i mål och innehåll från styrdokumenten som jag har tol-

kat och överfört till didaktisk modell. Min tanke är att det ska ha en möjlighet att förändras, 

vidareutvecklas och anpassas efter lektionens planering eller temats relevans. Då kan även en 

större möjlighet för elevinflytande över materialet vara av nytta. Som Beatrice nämnde att hon 

brukar låta eleverna gör analyser och skapa diskussioner kring bilder som de själva valt tycker 

jag låter som ett mycket positivt inflytande. Lärarmaterialet är inte helt fullständigt, vilket 

också skulle vara olyckligt om det var. Mitt syfte var att skapa en ingång till mer strukturerad 

bildanalysundervisning eftersom jag tror det gynnar alla inblandade aktörer. Elever får möj-

lighet att utnyttja ett bildkommunikativt språk som sedermera skapar ett annorlunda sätt att se 

vår värld. Praktiskt arbete kombinerat med teoretiskt kan ge framgångar för många tankar och 
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kreativt användbara metoder. Jag ser det som en utveckling av bildens alla element. Flera in-

formanter har diskuterat detta, och så även teoretiker jag hänvisat till i texten. Jag tycker det 

speglar bra mot vad styrdokumenten framför om elevernas mål, och innehållet berör delar av 

vikt i bildanalys likväl som praktiskt skapande. 

 

Efter modernismen, när semiotiken mer började utvecklas, skapades ett nytt sätt att uttrycka, 

vilket även kräver ett nytt sätt att se, tolka och analysera. Vi måste på något sätt förhålla oss 

till gemensamma tecken och händelser vilket gör att enbart en äldre metod som ikonografin 

kanske inte alltid är tillräckligt för en analys. Kanske inte heller enbart en semiotisk metod, 

men vi får försöka hitta nämnare och kombinationer av det vi känner till i dagsläget. Därför 

tror jag att en kombination kan vara nyttig, som att plocka russinen ur kakan. Också därför 

ville jag studera helheter kring hur bildanalys har dokumenterats, tolkats och framställts för 

att få en vidare bild av hela forskningsområdet. Mycket för att kunna plocka ut delar som kan 

appliceras på skolans verksamhet och styrdokument. Läraren väljer, med tanke på elevers 

förkunskaper och behov, passande metoder och strukturer för analyserna. Här kan man även 

generera elevernas inflytande och motivation, samt lägga in mål för uppgifterna. Använd-

ningsområdena kan skilja, och det är meningen att man ska kunna lägga till ytterligare delar, 

eller ta bort delar efter mening. Exempelvis frågor och tolkningar till tredimensionella verk 

och förhålla sig till dess kontext. Installationer och rörlig bild, vilket då även får en frågeställ-

ning om ljud, ljus och digitala tekniker. Man kan bidra med frågor kring performance och 

happenings, vilket blir en annorlunda vinkling i många av frågorna, då det tillkommer levande 

aktörer och en mer dramaturgisk utgångspunkt.  

 

Ämnena och uppgifterna kan göras många, och i en vidareutveckling av mitt material skulle 

jag vilja göra en form av elevhandbok som elever kan ha med sig på utställningar eller vad det 

må vara. Som en lite lathund, med diskussionsidéer, lite hänvisningar till tolkning som frå-

gorna i materialet. Vidare frågeställningar och formanalyser. I en förlängning menar jag även 

att analysen skulle behöva förhålla sig till eleverna på det sättet att det deltar i deras vardag. I 

form av internetforum eller mobiltelefons applikationer där eleverna kan fotografera verk och 

redovisa på plats i skolan. Bildanalysen som en ständig deltagare i det visuellt utvecklade 

samhällsklimat som ungdomar dagligen verkar, inverkar och tyvärr även ibland definieras i. 

Jag ser det som en del i skolans livslånga lärande, och i egenskap av aktörer i skolvärlden där 

elever skall förberedas inför ett samhällsliv är bildspråk ett ämne av relevans. 

 

Som jag anser bör bildanalysen genomsyra hela bildämnet eftersom jag tro att det kan skapa 

en större kreativitet hos elever, med en bekantskap och ett medvetande om bildvärlden. Jag 

menar att det gör att de känner sig mer befintliga i den världen de skall skapa, det är inte en-

bart en avkoppling från de ”viktiga” ämnena utan en betydelsefull del i deras lärande, inte 

enbart inom bilden. Dessutom skulle sådana problematiseringar kring estetiska ämnen kunna 
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givas mer socialt anseende som de förtjänar. Det handlar inte om några oövervinnliga mål och 

teoretiska konstvetenskapliga metoder de måste hantera, utan ett sätt att lära sig se. 

 

5.5 Allmändidaktiskt förhållningssätt till bildanalys? 
 
Yrjö Hirn skriver i sin text om konstens sätt att förmedla kunskaper. Att det finns en drivkraft 

på det sättet konsten ”betjänat undervisningens […] praktiska syften” (Hirn, 1913:40) Oavsett 

om det gäller mytologi, religion eller samhällskunskap kan man ständigt utveckla denna di-

daktiska metod för lärande. Med flera informanter jag intervjuat diskuterade jag även kort 

kring bildanalysens eventuella roll inom andra ämnen än bild. Författaren Read skriver om 

hur betraktandet av bild kan uppmuntra till lärande på ett sätt som inte alltid text kan göra. Att 

det kan finnas en mening i att förstå vårt sätt att se på bilder som en direkt kommunikation 

och de instinkter som följer. (Read, 1934:105) Det handlar i Reads text främst om utbildning 

inom konstområden, men jag menar att det även skulle ge positiv påverkan inom andra ämnen 

också. Främst för att bilder är något som nästan alla ämnen trots allt använder i sin undervis-

ning. Vi talar inte här om avancerade analyser, men ett bildkommunikativt betraktelsesätt. 

 

Läraren Diana diskuterar med mig efter intervjun om hur hon anser bildanalys egentligen bor-

de ha en större del i flera andra ämnen som samhällsvetenskap etc. Detta för att bilder har en 

oerhörd kommunikativ verkan i vårt kulturella samhälle. Fotografiet har förändrats oerhört 

och har ett väldigt annorlunda del i ungdomars liv än vad det har varit. Många ungdomar har 

ett stort intresse för det uttrycket, menar hon, och kanske också därför borde det vara av stor 

betydelse för ett utvecklat bildspråket. Dessutom vore det av samhällsnyttigt intresse också, 

när fantastiskt många elever är egna publicister på internet dagligen, och då uppstår nya svå-

righeter när de kanske inte vet vad de projicerar, med den samhälleliga maktfaktorn, och som 

ett system för kommunikation. I Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94 (1994) står 

det i kap. 1.2 Gemensamma uppgifter för de frivilliga skolformerna skolans uppdrag ”skolan 

skall förmedla sådana mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram 

som alla i samhället behöver”. Då kan det tyckas angeläget i en visuellt genomsyrat samhälle 

som vi lever i, ha kunskaper om det visuellas kommunikation. Men även dess kommunika-

tionsmöjligheter och skyldigheter. ”Eleverna skall träna sig att tänka kritiskt, att granska fakta 

och förhållanden och inse konsekvenserna av olika alternativ” (Lpf 94). Tar man då ett sådant 

exempel som att analysera valaffischer på samhällskunskapen, finns det ett nyttigt motiv med 

bildanalys som ämnesövergripande. Läraren Christina berättar om elever på icke-estetiska 

program som först var lite motsträviga när de skulle studera analys i kursen estetisk verksam-

het, men sedan tacksamma. De hade inte någon annanstans fått lära sig hur man kan tolka ett 

bildspråk och bilder, och kände att de kunde föra med kunskapen och använda inom andra 

ämnen och sammanhang. Se i helhet och delar, vilka betydelser och insikter som bilder kan 

få. 
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6.3 Bildförteckning 
 
Figur 1. Lisa Eklöf 

Figur 2. Cornell et.al. (1985) Bildanalys – uppslagsbok.  
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                Umeå 2011-10-10 

 

 

 

Inför intervju (max 30 min.) med lärarstudent Lisa Eklöf, Umeå Universitet. 

 

Jag är under processen med mitt examensarbete på 30hp som kommer att behandla området 

bildanalys inom bildundervisningen. Den preliminära titeln på mitt arbete är; Bildanalysens 

betydelse, utveckling och verklighet i högstadie- och gymnasieskolan. Mitt syfte är att un-

dersöka hur man som bildlärare arbetar med bildanalys och vilka teorier och metoder som 

används och anpassar sig bäst till eleverna och läroplanerna. Jag har även framställt ett lärar-

material för bildanalys grundad inom traditionell konstvetenskaplig analys, ikonografi (Pa-

nofsky m.fl.), kombinerad med semiotisk teori. Mitt önskemål är att få kommentarer kring 

detta av yrkesverksamma bildlärare, för att komplettera materialet. Jag har en förhoppning om 

Ditt deltagande i intervjun för att få en väl genomförd och grundlig analys av området. 

Alla lärare som blir intervjuade deltar frivilligt och materialet kommer enbart hanteras av mig 

som uppsatsförfattare. I texten är all information anonym, och ingen lärare eller skola kan 

spåras. Eftersom medverkan är frivillig kan avbrott av intervju när som helst bestämmas av 

medverkande. Jag följer de etiska forskningsprinciperna. Intervjun inleds med frågor kring 

anställningsform, relevant utbildning för yrket och yrkesverksamma år som bildlärare. 

För att lättare hantera insamlat material kommer intervjun att spelas in på ljudfil, men även 

det kommer enbart att hanteras av mig som intervjuare. 

Nedan följer intervjufrågor, som eventuellt även kommer kombineras med följdfrågor på Dina 

svar, eftersom jag skall göra en kvalitativ intervju. 

 

1. Vad anser Du att bildanalys har för roll inom bildundervisningen? 

2. Vad anser Du vara det viktigaste momentet, eller de viktigaste teorierna inom bildana-

lysundervisningen? Exempel; tolkningar, begreppshantering, diskussioner, konsthisto-

risk analys etc. 

3. Kan det finnas en mening med att ha en bildanalytisk del i samtliga uppgifter och 

moment, eller finns det sammanhang där bildanalys inte bör användas tycker Du? 

4. Finns det användbart läromaterial och metoder för bildanalysundervisning i grundsko-

lan/gymnasieskolan? Vad använder du dig av, kanske något Du kan rekommendera? 

5. Kan Du kommentera det framställda undervisningsmaterialet jag visar dig, och even-

tuellt ge förslag på förbättringar, förändringar och tillägg? 

 

Finns intresse får man självklart ta del av den färdiga uppsatsen vid terminens slut. 

Tack på förhand för Din medverkan! 

Lisa Eklöf   (kontaktuppgifter) 
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LÄRARMATERIAL,UPPGIFT; BILDANALYS 
 
Har till syfte att försöka förstå och beskriva bilder genom olika tillvägagångssätt. 

 
 
Materialet har en enkel möjlighet att göras anpassningsbart för olika undervisningstillfällen. Välja 
ut frågor och bilder till olika arbetsområden. Frågorna är grundade på ikonografiska och semio-
tiska bildanalysmodeller. 
 
Önskas en mer avancerad nivå, eller frågor specifika för de två traditionella bildanalysmodellerna 
kan det med fördel läggas in i frågorna. 
 

Ställa frågor – söka svar.  
 
Förslag till arbetets upplägg. 
 
En bild analyseras (undersöks) med hjälp av frågorna nedan. Se på den utvalda bil-
den och beskriv, fundera kring och tolka det du ser.  
Skriv ner tankar och svar på ett papper alternativt diskutera i grupp. 
Berätta om analysen för någon klasskamrat och lyssna till deras. Diskutera om ni 
verkar tänka lika eller olika, varför då? 
 
 
Börja med att skriva ner lite vad du först tänker när du ser bilden, om det är känslor, ut-
tryck, rörelser, associationer med mera, lite av varje.  

                    
 
1. Bildens egenskaper  

 
a) Vad är bilden gjort av för material? (Ex. foto/målning m.m.)? 

b) Vad verkar det vara för typ av bild? (Ex. konstbild, porträtt, reklam, informationsbild, 

tidningsbild m.m. Det kan vara flera av dessa.) 

c) Har bilden några färger, i så fall vilka? 

d) Hur är färgerna använda? (Ex. starka färger, klara eller matta, sammanblandade, klad-

digt, tunna ytor o.s.v.)   

                                     
2. Bildens byggstenar 

 
a) Vad finns på bilden? Beskriv innehållet noggrant. (Ex. människor, djur, byggnader, 

miljö, situation m.m.) 

b) Vad representeras i bilden? Finns det återgivning av en verklighet, eller är den ab-

strakt (icke föreställande)? 
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3. Bildens utformning (djup, avstånd, utsikter m.m. gör att vi känner igen verkligheten på en 
tvådimensionell bild, ett så kallat verkningsmedel). 
 

a) Hur har skuggor och ljus använts? (starka, svaga, kontrast m.m.) 

b) Förknippar du något i bilden med något annat? (Ex. Får en figur dig att tänka på en 

berättelse eller annan person? Eller om du ser en sak som symboliserar något du kän-

ner till.) 

c) Finns det motsatser? Som stor kontrast i ljus/mörkt, hårt/mjukt, stort/litet? 

d) Är det en helbild (hela ”personen” syns), halvbild (halva ”personen” syns), eller när-

bild? 

e) Finns det någon rörelse i bilden, verkar den kanske orolig, snabb eller lugn? 

f) Har bilden ett perspektiv från något håll? (grodperspektiv, fågelperspektiv eller sett 

centralperspektiv), om inte, verkar det finnas djup ändå? 

                                         

 
4. Bildens budskap 

Budskapet som bilden ger kan vi se endera från en synvinkel ifrån sändare (den som gjort bil-
den) eller en mottagare (Den som ser/ska se bilden). 
 

a) I vilket sammanhang finns bilden? (tidning, affisch, privat, annons m.m.) 

b) Vad får du för funderingar när du ser på bilden? 

c) Vad tror du det är för typ av tanke (ev. tydliga idéer eller åsikter) sändaren vill att du skall 

uppfatta? (intresse, skönhet, provokation m.m.)   

d) Beroende på vilken typ av bild du har; kan du som mottagare koppla det till någon kul-

tur, tidsepok eller stil? 

 

                                            


