
Skriv siffra och rubrik (fet stil) på den fråga du svara på. Svara så utförligt du kan. 
Använd Oribi writer om du behöver.

1. BESKRIVNING
Beskriv så utförligt som möjligt vad du ser på bilden. Ta inte med något som 
du inte ser, eller saker du tror, om t.ex. personerna. När du beskriver skall du 
vara helt objektiv/neutral till det du ser. 
Du kan inleda med t.ex: På bilden ser jag… Motivet föreställer… Till höger på 
bilden ser man…
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2. TOLKNING
Skriv så utförligt som möjligt vad du kommer att tänka på när du ser bilden. 
Nu kan du vara subjektiv och ta med sådant du tror och känner när du ser 
bilden.
Du kan inleda din text med t.ex: När jag ser bilden kommer jag att tänka på… 
Det första som dyker upp i mitt huvud när jag ser bilden är… 

Tema Street art åk 7                                                                                                                              Johanna Bristulf



Om du hinner….

3. TOLKNING - ”Steve Jobs med kappsäck”:  
På denna bild ser du tre personer. Personen i mitten är målad av Banksy, 
de andra är riktiga personer. 
Personen i mitten föreställer Steve Jobs (Apples grundare). Steve 
adopterades bort när han vara väldigt liten, eftersom hans biologiska 
föräldrar inte tyckte de kunde ta hand om honom. Steves pappa hade 
invandrat från Syrien och Steves mamman var av tysk härkomst och de 
var mitt uppe i karriären när de blev med barn. 

Titta på bilden och fundera på varför tror du Banksy har valt att porträttera 
Steve Jobs på detta sätt? Skriv vad du kommer fram till och skriv även 
vilka de andra personerna på fotot kan tänkas vara?
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4.TOLKNING - ”Barn som gråter”:  
Vad ser du på bilden? Vad tycker du att den här bilden säger om vårt 
samhälle? Känner du igen situationen?



BESKRIVA EN BILD
Hur bilden är uppbygd.
Objektivt - neutralt, utan att ta ställning

• Motiv - det bilden föreställer
• Objekt - föremål i bilden
• Centralt - ”mitten”/det viktiga
• Förgrund - upplevs ligga nära
• Bakgrund - upplevs ligga långt borta
• Horisontell - går från sida till sida
• Vertikal - går uppifrån och ned
• Diagonal - går snett över bilden
• Färger
• Svart/vit
• Olika tekniker, t.ex tecknad, målad, 

fotograferad
• Detaljer - delar av bilden, 
• Detaljerad - många små delar
• Helhet - hela bilden
• Djup/perspektiv i bilden - upplevs som 

verklig
• Platt - utan perspektiv i bilden
• Skärpa - alla detaljer syns
• Oskärpa - bilden upplevs som suddig
• Halvbild - vi ser halva personen/motivet
• Helbild - vi ser hela personen/motivet
• Närbild - motivet syns på nära håll

Prepositioner är bra att använda när man
beskriver. 

TOLKA EN BILD
Vad man kommer att tänka på.
Subjektivt - hur man själv upplever bilden 
utifrån egna erfarenheter och upplevelser.

• Associera - det du kommer att tänka på 
när du ser bilden

• Symbol = något som också har en 
annan betydelse än det föreställande; 
t.ex hjärta = kärlek

• Positivt - upplevs som något bra.
• Negativt - upplevs som något dåligt.
• Humoristisk - kul
• Allvarlig - seriöst
• Levande
• Fantasifull
• Sorglig
• Dyster
• Realistisk - upplevs som verklig/kan 

hända
• Orealistisk - upplevs som overklig/kan 

inte hända
• Samhället - där vi lever och bor
• Global - hela världen
• Komplicerad -svår att förstå
• Modern- nutida, aktuellt
• Omodern - hör till det förgångna, 

gammaldags

Liten ordlista
När man analyserar bilder är det bra att ha ett rikt ordförråd. Här följer en 
lista på olika ord som kan användas när man skriver om bilder. Det finns 
så klart många, många fler ord att använda…



Bildanalys Banksy

Tema Street art åk 7                                                                                                                              Johanna Bristulf



1. BESKRIVNING
Beskriv så utförligt som möjligt vad du ser på bilden. Hitta inte på utan ta 
bara med sådant som finns på bilden. Du kan börja med t.ex: Motivet 
föreställer… På bilden ser jag… Längst fram till höger ser jag…


