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TYDLIGGÖRANDE  

BILDANALYS 
ETT METODMATERIAL  
 

Färg är ljus- ljus är färg. 

Att förstå det är att förstå att allting alltid ändrar sig. En grön färg är ljusgrön 
i ett ljus och i en mörkare del av rummet får den en annan nyans. Vilken är 
den rätta färgen? Båda, och alla andra nyanser samtidigt. Att beskriva  saker 
kräver träning och träning kräver verktyg! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILDER, BILDER, BILDER! 

Med min bakgrund som bildlärare på en gymnasieskola för elever med olika sorters funktions-

variationer har det blivit tydligt för mig att vi behöver fler vägar till kommunikation och fler 

verktyg att använda oss av i samtal om bilder. Att tycka något om bilder kan te sig väldigt      

abstrakt och svårt att närma sig för många, samtidigt så är mitt uppdrag som bildlärare att just 

lära ut teorier och begrepp kring konst och bilder. I den vardag vi lever i nu där vi ständigt över-

sköljs av bilder att ta ställning till är det ännu mer aktuellt och av vikt att kunna kritiskt granska 

och förstå bilders budskap. 
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TYDLIGGÖRANDE BILDANALYS SOM KONCEPT 

 

Tydliggörande bildanalys skapades utifrån ett behov av mer konkreta läromedel kring bildanalys. 
Tydliggörande bildanalys, härefter förkortat TGB, passar alla skolformer och nivåer på utbild-
ningar och är ett verktyg för att göra bildsemiotiken mer tillgänglig. Det kan även användas på    
museum och konsthallar och i andra konstnärliga verksamheter. TGB används för att träna bild-
analys på ett roligt och tydligt sätt.  

 

VARFÖR TGB? 

Med hjälp av handfasta material kopplas tanke till ord och handling. En abstrakt process blir 
förtydligad när man med föremål, bilder med ord, färg och känslor kan uttrycka upplevelsen av 
bilden. Bildanalysen sker i valet av materialen och det som väljs blir en utgångspunkt för fort-
satta samtal och reflektioner. Genom att ge alternativ till frågorna vem/vilka, när, var, hur och 
vad– fångas och konkretiseras tankeprocesser. 

Jag har utformat ett pedagogiskt material som består av tre delar; ordlistor, färgcirklar och   
former. Ordlistorna och färgcirklarna/formerna är en språngbräda till att kunna svara på frågor. 
Genom att peka på färgskalan kan frågan om vilka färger som finns i bilden besvaras, liksom att 
leta former i en bild kan bli tydligare genom att jämföra mot det utskrivna pappret.  Materialen 
kan användas på många olika nivåer, kanske är det nog att peka om en har svårigheter med  
talat språk, för någon annan kanske färgerna skapar en möjlighet att fundera kring olika färgers   
betydelse. Genom att ge alternativ breddas den svarandes ordförråd och möjligheter att skapa 
inre bilder. Kanske kan man komma ifrån att värdera bilder som fina eller fula? Eller få stöd i att   
förstå och förklara sin upplevelse och tolkning? Tanken är att metodmaterialet skrivs ut och 
kanske plastas in för hållbarhet. Att dela med sig av denna metod gör att vi alla får en lättare 
och mer konkret väg in i det spännande arbetet att fundera kring bilders innehåll.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilders budskap är beroende av dess 
kontext och mottagarens tolkning är 
beroende av tidigare erfarenheter 
och upplevelser.  

I bildanalysen finns inget rätt eller fel 
men det finns metoder och begrepp 
som kan hjälpa oss att närma oss  
bilder och våga undersöka dem lite 
djupare och utförligare.  
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TGB METODMATERIAL 

Processen: 

Titta, känn eller lyssna på bilden.  

Titta, känn eller lyssna på alternativen/materialet. 

Välj något som beskriver bilden (Sätt fast ordet med kludd på eller bredvid bilden) 

Om möjligt utveckla valet. 

 

Förslag på frågor: 

 

Vilka färger ser/ upplever/ känner du på denna bild? 

Vilken känsla passar? 

 

Utifrån de valen som görs kan man sedan beskriva bilden ytterligare: - Jag valde rött och rosa 
för de färgerna ser jag i solnedgången. Solnedgången känns varm men sorglig, det gör att jag 
tänker på ett minne från i somras osv. 

Vill man ha bilder till orden så kan man med fördel utgå från ordlistorna och skriva ut ord + bild-
stöd från ett lämpligt program. 

Vana bildanalyserare kan gå vidare till denotation och konnotation och spalta upp frågor utefter 
de kategorierna. Denotation- hur är bilden uppbyggd, vad består den av? Konnotation- hur tol-
kar jag bilden, vilka associationer får jag? Själva görandet i bildanalysen ger förutsättningar till 
en vidare upplevelse av kommunikation och sammanhang.  
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TAKTIL LÅDA 

 

När svaren och upplevelsen av bilden behöver bli så konkreta att de tas in via fler sinnen, via 
den taktila upplevelsen, föreslår jag en låda med konkreta upplevelse-material/ objekt att kom-
plettera med. På så sätt kan kopplingen mellan en bilds yta, tex en bild på ett träd som är skrov-
ligt av bark även upplevas med handen och fingertopparna. Här är några förslag men som kan 
varieras i all oändlighet.  

Förslag på material att samla: tyg av olika slag, vatten, något att blåsa med– en fläkt eller solfjä-
der, något varmt– en värmekudde, något kallt– is eller snö, sand, grus, stenar, växter. 

Med TGB fördjupas elevens/betraktarens förståelse av bilden och dess budskap genom att 
den interaktivt delar med sig om bilden. Från passiv tittare till aktiv benämnare! 

 

 

 

 

 

 

 

FRIDA ISOTALO 

Frida Isotalo jobbar som bildlärare 
på Häggviks Gymnasium. Hon har 
föreläst om bildpedagogik på 
Konstfack, om  japanska subkul-
turer på Norrtälje konsthall och 
Etnografiska museet i Stockholm 
samt på konvent i Helsingfors. Hon 
har hållit workshops om kreativt 
team-building i Vietnam. Nu läser 
hon till en master i bildpedagogik 
och visuell kultur på Konstfack. 

TACK 

TGB har kommit till med hjälp av 
många personer, först i samtal 
och lektionsupplägg tillsammans 
med bildläraren Eva Ramström, i 
utvärderingar med många peda-
goger, samt finansierats och 
stötts av Helgepriset genom 
Helge Ax:son Johnsons stiftelse. 
Utan er– inget material!  

För kontakt: frida.gustavsson@gmail.com 
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Ordlistor att skriva ut, laminera och klippa isär! 

 

Vem/vilka: 

 

 

 

När: 

 

 

 

Var: 

 

 

 

 

 

Person Personer Djur Väsen 

Familj Vän Barn Gamling 

Kvinna Man Androgyn Trans 

Nutid Dåtid Framtid Alltid 

Morgon Dag Kväll Natt 

Inomhus Utomhus Skog Stad 

Hav Nära Borta Inuti 

Rymden Fantasi Jorden Dröm 
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Hur: 

 

 

 

 

Vad: 

 

 

 

Färger: 

 

 

 

 

Ensam Grupp Ihop Isär 

Målad Sydd Glad Ledsen 

Arg Nöjd Tom Full 

Saker Hus Växter Mönster 

Former Samling Situation Händelse 

Röd Blå Gul Grön 

Lila Orange Vit Svart 

Brun Rosa Turkos Grå 

Guld Silver Brons Koppar 


